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THỂ LỆ 

Trò chơi dân gian nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày hy sinh 

anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nưong (Hồng Hạnh) 

(12/10/1960-12/10/2022) 

----------------- 

 

Căn cứ Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2022 của ủy ban 

nhân dân dân huyện Giồng Riềng về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 62 năm ngày hy 

sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nưong (Hồng Hạnh); 

Huyện đoàn xây dựng thể lệ tổ chức các trò chơi dân gian nhân dịp kỷ niệm 

62 năm ngày hy sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm thu hút, tập hợp thanh niên tạo sân 

chơi lành mạnh góp phần vào việc ổn định chính trị xã hội tại địa phương, tuyên 

truyền công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng 

dân tộc, thống nhất đất nước nói chung, nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 

Mai Thị Nương nói riêng; giáo dục, khơi dậy truyền thống yêu nước cho cán bộ 

và nhân dân trong huyện, nhất là thế hệ trẻ về ý thức tự lực, tự cường của dân tộc, 

tấm gương anh dũng hy sinh của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị 

Nương, từ đó góp phần cố vũ động viên tinh thần, ra sức thi đua lao động, học tập 

xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

Các đơn vị tham dự phải chấp hành nghiêm thể lệ và của Ban Tổ chức đề 

ra; thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ. 

Trong công tác tổ chức phải đảm bảo an toàn về an ninh trật tự và an toàn. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ CÁC TRÒ CHƠI: 

1. Đối tượng: Đoàn viên, Hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân đến tham dự lễ hội đều có thể tham gia các trò chơi dân gian, trong đó: 

+ Các cơ sở Đoàn thuộc cụm xã, thị và cụm trường: mỗi đơn vị tối thiếu 02 

ĐV-HV-TN (riêng Thị trấn 10 ĐVTN); 

+ Các cơ sở Đoàn thuộc cụm ban ngành: mỗi đơn vị ít nhất 01 ĐV-HV-TN 

(Riêng Đoàn cơ sở: Trung tâm Y tế và Công an huyện mỗi đơn vị tối thiểu 02 

ĐVTN). 

2. Các trò chơi dân gian: 

2.1. Trò chơi “Đi cầu khỉ”:   

* Điều kiện tham gia: Người tham gia xếp hàng theo thứ tự để người quản 

trò mời vào tham gia trò chơi. 

* Thể lệ: Người tham gia đi qua cầu khỉ, nếu vượt qua được tặng một phần 

quà. Nếu chân chạm đất quay lại phía sao hàng và được tham gia lại. 

2.2. Trò chơi “leo núi”: 



* Điều kiện tham gia: Người tham gia xếp hàng theo thứ tự để người quản 

trò mời vào tham gia trò chơi. 

* Thể lệ: Người chơi phải dùng tay để di chuyển qua đoạn một đoạn dây, 

chân không được chạm đất.  

3. Trò chơi bắt vịt: 

* Điều kiện tham gia: Người tham gia xếp hàng theo thứ tự để người quản 

trò mời vào tham gia trò chơi. 

* Thể lệ: Mỗi đội gồm 2 người chơi, được bịt mắt, có 2 phút để bắt bắt vịt 

(không giới hạn số lượng bắt được bao nhiêu). Quà của phần thi này là tất cả số 

vịt các đội chơi bắt được. 

4. Trò chơi “bắt cá trong ao”: 

* Điều kiện tham gia: Người tham gia xếp hàng theo thứ tự để người quản 

trò mời vào tham gia trò chơi. 

* Thể lệ: Mỗi lần thi 2 đội, mỗi đội gồm 2 thành viên, các đội có 3 phút để 

tham gia bắt cá, lươn; không được dùng tay hất cá, lươn ra ngoài; Quà của trò chơi 

này là tất cả số cá, lươn trong giỏ đeo trên hông của người chơi và một phần 

thưởng của BTC dành cho đội bắt được nhiều cá nhất. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: 

Bắt đầu khai mạc lúc 07 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2022 tại Nhà 

bia tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương. 

IV. PHỔ BIẾN, THỰC HIỆN THỂ LỆ 

1. Huyện đoàn: 

Xây dựng thể lệ, dự trù kinh phí trình UBND huyện bổ sung để tổ chức xã 

trò chơi dân gian; 

Huy động lực lượng giáo viên Tổng phụ trách để xây dựng và điều hành 

các trò chơi; 

Chỉ đạo các cơ sở Đoàn phổ biến đến đoàn viên, hội viên và nhân dân tham 

gia. 

3. Các cơ sở Đoàn trực thuộc: 

Tuyên truyền, phổ biến thể lệ trò chơi, vận động Đoàn viên, Hội viên và 

nhân dân tham gia. 

Chọn cử Đoàn viên, hội viên tham gia, chấp hành tốt thể lệ của Ban Tổ 

chức trò chơi. 

Trên đây là thể lệ Trò chơi dân gian nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày hy sinh 

anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 

- Website TTGR; 

- LĐLĐ huyện; 

- BTC lễ hội (TTVH); 

- Các cơ sở Đoàn – Hội; 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Nam Nghị 

 


