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KẾ HOẠCH
Tổ chức giải bóng chuyền thanh niên chào mừng kỷ niệm
66 năm ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
(15/10/1956-15/10/2022)
-------------Căn cứ vào Chương trình công tác Hội và phong trào TN huyện Giồng
Riềng năm 2022;
Ủy Ban Hội huyện xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền thanh
niên chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên
Việt Nam (15/10/1956-15/10/2022), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, hưởng ứng các hoạt động chào
mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
(15/10/1956-15/10/2022); Chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ
XII, nhiệm kỳ 2022-2027 gắn với các hoạt động Tết Quân dân huyện Giồng
Riềng năm 2023.
- Nhằm khơi dậy tinh thần thể dục thể thao và tạo điều kiện cho đoàn viên
thanh niên trong huyện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, qua đó nâng cao
vai trò của tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong việc chăm lo đời sống tinh thần
cho đoàn viên thanh niên.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương
Bác Hồ, thường xuyên tập luyện và thi đấu thể thao trong đoàn viên thanh niên
các trường để nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, thanh niên.
- Nêu cao tinh thần thể thao “Đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ”
quyết tâm thi đấu giành thành tích cao, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thể
thao.
II. THỜI GIAN, ĐỐI TƢỢNG, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Đối tƣợng: Là hội viên, thanh niên trên địa bàn huyện.
2. Số lƣợng: 04 đội, gồm: 01 đội bóng đến từ HVTN của cụm thi đua số
1, 01 đội bóng đến từ HVTN của cụm thi đua số 2, 01 đội bóng đến từ HVTN
của cụm thi đua số 4, 03 đội bóng đến từ HVTN của xã Ngọc Thuận.
2. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 14 tháng 10 năm 2022
tại UBND xã Ngọc Thuận.
III. NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU

1. Nội dung thi đấu và số lƣợng
- Bóng chuyền nam: Mỗi đơn vị 1 đội, số lượng vận động viên mỗi đội từ
6 đến 12 vận động viên, thay đổi người tự do.
2. Thể thức thi đấu
2.1. Thể thức thi đấu
- Bốc thăm chọn 3 cặp đấu loại trực tiếp, chọn ra 3 đội thắng vào thi đấu
vòng tròn xếp hạng (Thi đấu theo thể thức 3 hiệp thắng 2; mỗi hiệp 25 điểm,
riêng hiệp quyết thắng “hiệp 3” thi đấu 15 điểm). Sau 1 hiệp đấu nghỉ giải lao 5
phút.
2.2. Cách tính điểm và xếp hạng nhƣ sau
+ Cách tính điểm: Thắng trận 2 - 0 được 3 điểm; thắng trận 2 – 1 được 2
điểm; thua trận 1 - 2 được 1 điểm; thua trận 0 - 2 được 0 điểm.
+ Cách xếp hạng: Tính tổng số điểm các đội đạt được, đội nào có số điểm
cao hơn thì xếp hạng cao hơn. Nếu các đội có số điểm bằng nhau thì tính đến
hiệu số giữa hiệp thắng và hiệp thua, đội nào có hiệu số cao hơn sẽ xếp hạng cao
hơn. Nếu các đội có hiệu số bằng nhau thì tính đến hiệu số điểm thắng và điểm
thua của các đội, đội nào có hiệu số điểm thắng cao hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Nếu các đội có hiệu số điểm bằng nhau thì việc phân hạng sẽ bốc thăm.
2.3. Luật thi đấu và trọng tài
- Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu bóng chuyền (6-6) hiện hành của Ủy
ban TDTT.
- Trọng tài: Mỗi đơn vị tham gia cử 01 người làm trọng tài.
2.4. Kỷ luật
- Ban tổ chức giải không cho thi đấu đối với những cá nhân và tập thể vi
phạm các nội dung theo kế hoạch tổ chức giải.
- Các đội khi thi đấu phải có mặt tại vị trí thi đấu đúng thời gian theo qui
định. Nếu chậm hơn 15 phút so với quy định thì bị xử thua.
- Các cá nhân thi đấu nếu cố tình không thi đấu trong thời gian thi đấu thì
ban tổ chức xử thua (Lập biên bản sự việc để báo cáo lên trưởng ban tổ chức để
giải quyết ).
2.5. Khiếu nại
- Mọi khiếu nại đều phải bằng văn bản của trưởng đoàn ký.
- Các khiếu nại về chuyên môn: do trọng tài điều khiển và các bộ phận có
liên quan giải quyết và kết luận tại chỗ.
Lưu ý: Đơn khiếu nại gởi lên cho ban tổ chức giải không muộn hơn 15
phút sau khi công bố kết quả.
- Các khiếu nại về nhân sự do ban tổ chức giải quyết tại chổ.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG

- 1 giải nhất: Gồm cờ và giải thưởng trị giá 1.000.000đ.
- 1 giải nhì: Gồm cờ và giải thưởng trị giá 800.000đ.
- 1 giải ba: Gồm cờ và giải thưởng trị giá 500.000đ.
- 3 giải khuyến khích: Gồm cờ và giải thưởng trị giá 300.000đ/mỗi giải.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban Hội huyện Giồng Riềng
- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức, ra quyết định thành lập BTC
và triển khai đến các đơn vị tham gia.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác chuyên môn như: sân bãi, trọng
tài, lịch thi đấu, xây dựng điều lệ giải, tổ chức họp bốc thăm thi đấu cho các đội
tham gia. Hỗ trợ kinh phí tổ chức giải.
2. Đối với các cơ sở Hội trực thuộc
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động rộng rãi đến hội viên, thanh niên

ở đơn vị mình tham gia hội thi.
- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện về thời gian, kinh phí
tập luyện, ăn, đi lại và tham gia giải đấu.
- Phân công đồng chí trưởng cụm chủ động liên hệ với các đơn vị trong
cụm để thành lập đội thi, đội cổ vũ tham gia Hội thi theo kế hoạch.
- Riêng Ủy Ban Hội xã Ngọc Thuận cần chuẩn bị và thực hiện các nhiệm
vụ sau:
+ Báo cáo, xin ý kiến và tham mưu cho Đảng ủy, Ủy Ban trong việc triển
khai thực hiện kế hoạch.
+ Chuẩn bị âm thanh và các điều kiện khác phục vụ cho lễ khai mạc giải
và bế mạc giải.
+ Chuẩn bị sân, dụng cụ thi đấu.
+ Phụ trách công tác hậu cần, y tế và bảo vệ.
Trên đây là kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền thanh niên chào mừng kỷ
niệm 66 năm ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
(15/10/1956-15/10/2022).
Nơi nhận:
- Ban Dân vận huyện ủy;
- UBH Tỉnh đoàn;
- TT huyện đoàn;
- Đảng ủy, UBND xã Ngọc Thuận;
- Thành viên UBH huyện;
- Ủy ban Hội trực thuộc;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN HỘI HUYỆN
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thị Ngọc Cẩm

