
ỦY BAN HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN 

TỈNH BẮC NINH 

* * * 

Số:  16 - KH/LHTN 

 

 
 

Bắc Ninh, ngày       tháng 8 năm 2016 

       

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Giải bóng đá “Thanh niên Bắc Ninh lần thứ II - năm 2016”. 

 

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 

(15/10/1956 - 15/10/2015); Nhằm tạo sân chơi bổ ích và tạo điều kiện cho thanh 

niên Bắc Ninh có cơ hội được giao lưu, học hỏi, xây dựng mối quan hệ đoàn kết và 

tăng cường mặt trận đoàn kết, tập hợp Thanh niên. Ủy ban Hội LHTN tỉnh Bắc xây 

dựng kế hoạch tổ chức Giải bóng đá “Thanh niên Bắc Ninh lần thứ II, năm 

2016”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU 

- Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng và kỷ niệm các ngày lễ lớn của 

Dân tộc, hưởng ứng phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”  

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

Bác Hồ vĩ đại”; phát triển mô hình xã hội hóa thể thao với tiêu chí nâng cao sức 

khỏe thể chất và đời sồng văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh. 

- Tăng cường mặt trận đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên trong tỉnh. 

- Thông qua giải bóng đá nhằm vận động khuyên góp, ủng hộ quỹ để tặng quà 

cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo học giỏi, các hoạt động an sinh xã hội. 

- Các đơn vị tham gia phải chấp hành Điều lệ giải và thể hiện tinh thần đoàn 

kết, trung thực, trách các hiện tượng tiêu cực xảy ra trong quá trình thi đấu. Công 

tác tổ chức phải được tiến hành chặt chẽ, tiết kiệm, an toàn, đảm bảo công bằng 

trong quá trình tổ chức giải. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1. Nội dung thi đấu: Môn bóng đá nam 7 người 

2. Đối tượng tham gia: 

- Các câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

- Các vận động viên có tuổi đời từ 16 - 35 tuổi. 
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- Vận động viên là đoàn viên thanh niên đang sinh sống, học tập và làm việc 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

- Ban tổ chức sẽ quy định cụ thể và chi tiết trong Điều lệ giải. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thời gian:  

- Ban hành Kế hoạch tổ chức, Điều lệ, các văn bản hướng dẫn có liên quan: 

trước ngày 15/8/2016. 

- Thời gian đăng ký tham gia: Trước 30/8/2016. 

- Họp ban tổ chức, các đội bóng: Dự kiến 10/9/2016 

- Họp báo, công bố tên cup, vinh danh các nhà tài trợ, bốc thăm chia bảng: Dự 

kiến ngày 15/9/2016 

- Thời gian khai mạc: Dự kiến 02/10/2016 (thi đấu vào chủ nhật hàng tuần).  

2. Địa điểm thi đấu: Sân vận động Đại Phúc -TP Bắc Ninh 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh  

1.1 Xây dựng Quyết định, Kế hoạch: Chuẩn bị kinh phí, Điều lệ và các 

phương án tổ chức thi đấu. 

1.2 Thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban tổ chức: (Có quyết định và danh 

sách sau khi nhận được công văn cử đại diện tham gia Ban tổ chức của các đơn vị) 

1.4  Chỉ đạo Hội LHTN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền và 

thành lập đội tuyển tham gia giải.  

1.5 Tổ chức sự kiện họp báo, khai mạc, bế mạc giải đấu 

1.6 Phối hợp các cơ quan chức năng đảm bảo các nội dung khác để tổ chức 

giải đấu thành công. 

1.2 Giao cho Văn phòng Hội LHTN tỉnh là cơ quan thường trực giải, xây 

dựng các văn bản tham mưu tổ chức giải, đảm bảo công tác tổ chức, ban hành Kế 

hoạch, Điều lệ, trang trí, tuyên truyền cho giải. 

2. Hội LHTN các huyện, thị xã, thành phố 

- Thông báo rộng rãi tới các đội bóng đang sinh hoạt trên địa bàn về thông tin 

giải đấu. 

- Xác nhận và gửi thông tin các đội bóng tham gia theo đúng thời gian quy định. 
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- Phối hợp BTV huyện, thị, thành đoàn báo cáo cấp Ủy, cơ quan quản lý… tạo 

các điều kiện thuận lợi để tham gia chương trình. 

- Thành lập đội tuyển, đăng ký tham gia, kêu gọi tài chính hỗ trợ đội bóng. 

Hồ sơ đăng ký tham dự giải gửi về Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bắc Ninh qua 

Văn phòng Hội LHTN tỉnh chậm nhất ngày 25/8/2016. (Số 81 đường Lê Văn Thịnh 

-  phường Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh), Điện thoại: 02413.827.588, Email: 

hoilhtnbn@gmail.com 

Trong quá trình triển khai, mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Dương Minh Hưng 

– Chuyên viên VP Hội LHTN tỉnh (sđt: 0941.999.494) 

Trên đây là dự thảo Kế hoạch tổ chức Giải bóng đá “Thanh niên Bắc Ninh 

lần thứ II, năm 2016”. Ủy ban Hội LHTN tỉnh đề nghị các đơn vị phối hợp và Hội 

LHTN các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện để giải bóng đá được 

thành công tốt đẹp./.  

         

Nơi nhận:  

- TW Hội LHTN Việt Nam; 

- Ban ĐKTHTN TW Đoàn; VP TW Hội; 

- TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Thường trực Tỉnh Đoàn, tỉnh Hội; 

- Hội LHTN các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VP Hội.                                                                                                 

TM. UỶ BAN HỘI LHTN TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Nhân Chinh 

 

mailto:hoilhtnbn@gmail.com
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PHÂN BỔ CHỈ TIÊU CHO CÁC ĐƠN VỊ 

(Kèm theo kế hoạch số 16 – KH/LHTN ngày    /8/2016 về việc tổ chức giải bóng đá Thanh niên Bắc Ninh 2016) 

 

Để đảm bảo số lượng đội bóng tham dự giải, BTC dự kiến phân bổ số lượng đội bóng tại 

các địa bàn như sau: 

TT Đơn vị Số lượng đội Ghi chú 

1 TP Bắc Ninh 5 
Đặc cách FC Vận tải Nhân Thơ – 

đương kim vô địch giải bóng đá 

Thanh niên Bắc Ninh năm 2015 

2 Thị xã Từ Sơn 2  

3 Huyện Tiên Du 2  

4 Huyện Quế Võ 1  

5 Huyện Yên Phong 1  

6 Huyện Thuận Thành 1  

7 Huyện Gia Bình 1  

8 Huyện Lương Tài 1  

9 Đối tác doanh nghiệp 2  

 

* Lưu ý:  

- Đối với các đơn vị không đảm bảo số lượng theo phân bổ chỉ tiêu, BTC sẽ dồn chỉ tiêu cho đơn 

vị Thành phố Bắc Ninh và Thị xã Từ Sơn. 

- Đối với các đơn vị có số lượng đội đăng ký vượt quá chỉ tiêu, BTC sẽ tiến hành sơ loại để chọn lọc. 

 


