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KẾ HOẠCH 

 Tổ chức giải Bóng đá Thanh niên huyện Trùng Khánh  

tranh cúp Agribank năm 2023  

 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh Tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao 

cấp huyện và tham gia giải cấp tỉnh năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Trùng 

Khánh xây dựng kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá Thanh niên huyện Trùng Khánh 

tranh cúp Agribank năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); 35 năm ngày thành lập 

Agribank (26/3/1988 - 26/3/2023) và 77 năm ngày Thể thao Việt Nam 

(27/3/1946-27/3/2023) trên địa bàn huyện và trong các tổ chức cơ sở Đoàn - 

Hội. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào thanh niên “Khỏe để lập nghiệp và giữ 

nước” trong nhân dân và các tổ chức cơ sở Đoàn. 

- Phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao tại các xã, thị trấn 

nhằm cổ vũ động viên hội viên thanh niên tích cực rèn luyện sức khỏe mừng 

Đảng mừng Xuân Quý Mão năm 2023. 

- Phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng nói chung và môn 

Bóng đá nói riêng trong tuổi trẻ toàn huyện; tạo điều kiện cho các tổ chức cơ 

sở Đoàn được giao lưu, trao đổi, học tập, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức 

Đoàn - Hội - Đội ở các địa phương trong huyện. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức giải phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng luật và 

hiệu quả, tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi phấn khởi, bổ ích, thu hút đông 

đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. 

- Các đơn vị và vận động viên (VĐV) tham dự giải chấp hành nghiêm 

chỉnh Điều lệ giải, Luật thi đấu và các quy định của Ban tổ chức giải.  

 II. TÍNH CHẤT, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI ĐẤU 

1. Tính chất 
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Giải Bóng đá Thanh niên huyện Trùng Khánh tranh cúp Agribank năm 

2023 chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 - 26/3/2023); 35 năm ngày thành lập Agribank (26/3/1988 - 

26/3/2023) và 77 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023). 

2. Nội dung thi đấu 

- Thi đấu Bóng đá nam thanh niên (7 người). 

- Điều lệ giải (Có Điều lệ giải riêng). 

3. Hình thức thi đấu và giải thưởng: 

- Hình thức thi đấu: Ban tổ chức giải căn cứ vào số lượng đơn vị đăng ký 

tham gia sẽ quyết định. 

- Cơ cấu giải thưởng: Ban tổ chức trao các giải:   

 + Giải nhất: 5.000.000 đồng. 

 + Giải nhì: 3.000.000 đồng. 

 + 02 Giải ba: 1.000.000 đồng/giải. 

 + 04 Giải phụ: 500.000 đồng/giải (cho 04 đội lọt vào tứ kết bị loại). 

 + Giải cá nhân: cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (500.000đ) và thủ 

môn xuất sắc nhất (500.000đ). 

III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI 

1. Quy định chung 

- Vận động viên tham dự giải là đoàn viên, hội viên thanh niên đang 

công tác, học tập và lao động tại các đơn vị, địa phương trong huyện, có hộ 

khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại huyện Trùng Khánh. Có quá trình 

tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, có đủ sức khỏe tham dự 

giải. Danh sách đăng ký gửi về Huyện đoàn Thanh niên trước ngày 07 tháng 

3 năm 2023. 

- Mỗi Đoàn xã, thị trấn, thành viên tập thể của Hội, Đoàn trực thuộc 

Huyện Đoàn được thành lập 01 đội Bóng đá nam (7 người) tham dự giải cấp 

huyện. 

2. Quy định cụ thể 

- Là đoàn viên, hội viên thanh niên từ 16 tuổi trở lên đang công tác, học 

tập, lao động, sinh sống tại các đơn vị, địa phương trong huyện. 

- Các vận động viên được đào tạo chuyên sâu tại các Trường Đại học 

TDTT trên toàn quốc (Đại học Thể dục thể thao 1, 2, 3), có Đẳng cấp I Quốc 

gia trở lên đối với môn Bóng đá nam không được tham dự giải. 

- Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký tham gia thi đấu cho một đội 

bóng. Ưu tiên đăng ký theo thứ tự sau: (1) tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội; (2) 

khi nơi tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội không triệu tập có thể tham gia tại nơi 

cư trú. 
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- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tham gia cho 01 đội trong suốt quá trình 

tham gia giải; VĐV tham dự giải phải đảm bảo sức khoẻ (có giấy chứng nhận do 

cơ quan y tế địa phương xác nhận hoặc cam kết bằng văn bản có chữ ký và đóng 

dấu của lãnh đạo cơ quan quản lý VĐV). 

- Chỉ có Trưởng đoàn mới được quyền khiếu nại bằng văn bản sau khi sự 

việc diễn ra 15 phút. 

- Thành phần của đội bóng gồm: 01 Trưởng đoàn, 01 Huấn luyện viên, 

01 chăm sóc viên và không quá 14 vận động viên. 

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC GIẢI 

Tổ chức giải Bóng đá Thanh niên huyện Trùng Khánh tranh cúp Agribank 

năm 2023, thời gian thi đấu dự kiến trong các ngày thứ 7 và chủ nhật: Dự kiến 

Khai mạc ngày 10 tháng 3 năm 2023. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC  

- Kinh phí từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Nhà tài trợ chính: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

chi nhánh huyện Trùng Khánh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Việt Nam chi nhánh Trà Lĩnh. 

- Các đoàn tham gia giải tự bố trí kinh phí ăn uống, đi lại. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Huyện đoàn thanh niên  

- Tham mưu phối hợp với Phòng Văn hóa & Thông tin huyện tham mưu 

thành lập Ban tổ chức, Tổ trọng tài, Tổ phục vụ và Kế hoạch phân công cụ thể 

Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ Giải. 

- Tiếp nhận và thẩm định các hồ sơ của các VĐV tham dự giải. 

- Vận động xã hội hóa chuẩn bị kinh phí băng rôn, khẩu hiệu, cúp, cờ, giải 

thưởng cho các đội đạt giải, các VĐV có thành tích xuất sắc trong giải đấu... 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa & Thông tin tham mưu thực hiện chuẩn bài 

phát biểu khai mạc, bế mạc cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. 

- Lập dự trù kinh phí giải thưởng, cờ lưu niệm, cúp, cờ giải thưởng tặng 

cho các đoàn, đội và cá nhân đạt giải; trang trí khánh tiết, thuê sân bãi, 

phương tiện, dụng cụ tổ chức thi đấu...  

- Phối hợp giải quyết các trường hợp khiếu nại, nhiệm vụ phát sinh trong 

quá trình tổ chức giải (nếu có). 

- Thực hiện công tác tổ chức khai mạc, bế mạc giải. 

2. Phòng Văn hóa & Thông tin 

- Phối hợp với Huyện Đoàn Thanh niên soạn thảo các văn bản: Kế hoạch 

tổ chức giải và Quyết định thành lập Ban tổ chức, Tổ trọng tài, Tổ phục vụ. 
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- Phối hợp với Huyện Đoàn Thanh niên tham mưu thực hiện chuẩn bài 

phát biểu khai mạc, bế mạc cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Trung tâm Văn hóa & Truyền thông 

- Trang trí khánh tiết, tăng âm loa đài phục vụ giải, đảm nhiệm toàn bộ 

các công việc chuyên môn giải Bóng đá Thanh niên huyện Trùng Khánh tranh 

cúp Agribank năm 2023.  

- Giải quyết các trường hợp khiếu nại, nhiệm vụ phát sinh trong quá trình 

tổ chức giải (nếu có).  

- Phối hợp với Huyện Đoàn Thanh niên, chủ trì phân công nhiệm vụ cụ 

thể Tổ trọng tài, chủ trì cuộc họp chuyên môn các đơn vị tham gia giải đấu, tiến 

hành bốc thăm và lên lịch thi đấu cho các đội. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn 

huyện về Giải bóng đá Thanh niên huyện Trùng Khánh tranh cúp Agribank năm 

2023. 

- Xây dựng điều lệ giải Bóng đá Thanh niên huyện Trùng Khánh tranh 

cúp Agribank năm 2023.  

4. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Trùng Khánh, Ngân 

hàng Nông nghiệp và PTNT  chi nhánh Trà Lĩnh 

Tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí tài trợ giải bóng đá thanh niên huyện Trùng 

Khánh tranh cúp Agribank năm 2023 theo đúng kế hoạch và dự trù kinh phí của 

của Huyện Đoàn Thanh niên dự kiến đề xuất. 

5. UBND các xã, thị trấn; Đoàn TN các xã, thị trấn và Đoàn, Hội trực 

thuộc huyện Đoàn 

- UBND các xã, thị trấn phối hợp với Đoàn thanh niên xã tạo điều kiện hỗ 

trợ kinh phí, thành lập đội bóng tập luyện và tham dự giải đấu. 

- Lập danh sách đoàn vận động viên và hồ sơ đăng ký tham dự giải về 

Ban tổ chức giải qua Huyện Đoàn Thanh niên huyện trước ngày 07/3/2023 để 

tổng hợp, thẩm định hồ sơ trình Ban tổ chức giải. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Thanh niên huyện Trùng Khánh 

tranh cúp Agribank năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh./. 

Nơi nhận: 
- Tỉnh Đoàn thanh niên; 

- Sở VHTT&DL; 

- TT.Huyện ủy TT.HĐND huyện ; 

- CT, Các PCT UBND huyện ; 

- Các cơ quan, đơn vị, LLVT ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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