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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  
ĐOÀN CƠ SỞ SỞ VHTTDL BÌNH THUẬN  

BCH CHI ĐOÀN TRUNG TÂM TDTT  
–––––––––––––––––––––––––––––––  

Số:  05    KH/CĐ-TT.TDTT Phan Thiết, ngày  18  tháng 11 năm 2009 

  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 01 NĂM NGÀY THÀNH LẬP  
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH (01/12/2008 – 01/12/2009) 

–––––––––––––––––––––––––– 

 
Thực hiện kế hoạch hoạt động Chi đoàn Trung tâm TDTT tỉnh năm 2009, thiết 

thực chào mừng kỷ niệm 01 năm ngày thành lập Trung tâm TDTT tỉnh (01/12/2008 
– 01/12/2009), chào mừng kỷ niệm 69 năm Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 
23/11/2009) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11. Được sự chấp thuận của Chi 
bộ cơ quan, Ban Giám đốc Trung tâm TDTT và Đoàn CS Sở VHTTDL. Nhằm tạo 
sân chơi lành mạnh và giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, vận động 
viên trong toàn Trung tâm. BCH Chi đoàn Trung tâm TDTT xây dựng kế hoạch 
hoạt động văn hóa – văn nghệ - thể thao chào mừng kỷ niệm 01 năm ngày thành lập 
Trung tâm TDTT tỉnh và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.   

 
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 
- Chào mừng kỷ niệm 01 năm ngày thành lập Trung tâm TDTT tỉnh 

(01/12/2008 – 01/12/2009), chào mừng kỷ niệm 69 năm Nam Kỳ khởi nghĩa 
(23/11/1940 – 23/11/2009) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11. 

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”. 

- Quán triệt và thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan trong đoàn viên, thanh 
niên, vận động viên như: Không đi tập trễ, không bỏ tập, tác phong đúng mực.  

- Tạo ra những sân chơi nhằm thu hút Đoàn viên – Thanh niên tham gia vào 
các hoạt động lành mạnh của xã hội, giúp vận động viên rèn luyện và thể hiện 
khả năng của Đoàn viên – Thanh niên.  

 
II. HOẠT ĐỘNG – ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN: 
1. Văn hóa – Tư tưởng:  
Chi đoàn Trung tâm TDTT tổ chức tham quan, học tập và tìm hiểu di tích 

lịch sử văn hóa - Trường Dục Thanh.  
Đối tượng: Tất cả các đoàn viên, thanh niên và vận động viên 3 tuyến 

tuyển, trẻ đang đào tạo tập trung.  
Thời gian – Địa điểm: Sáng ngày 23/11/2009 (dời lại ngày 24/11/2009), 

vào lúc 07g30’, tất cả các đoàn viên, thanh niên, vận động viên tập trung tại Khu 
Di tích Dục Thanh.  

Nội dung: Nghe và tìm hiểu về di tích lịch sử văn hóa – Trường Dục Thanh 
và xem triển lãm 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Chi 
nhánh Bình Thuận. 

Cách thức tiến hành: Chi đoàn Trung tâm TDTT liên hệ Bảo tàng Hồ Chí 
Minh – Chi nhánh Bình Thuận làm việc cụ thể về chương trình làm việc.  
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2. Văn nghệ:  
2.1 Thi hát karaoke chấm điểm:  
- Đối tượng:  
+ Mời các Chi đoàn bạn, mỗi Chi đoàn tham gia từ 01 – 02 tiếc mục (đơn ca 

và song ca).  
+ Đoàn viên, thanh niên, vận động viên thuộc Chi đoàn Trung tâm TDTT 

tỉnh. Phân thành 04 tổ các Tổ (danh sách kèm theo). Mỗi tổ đăng ký 02 tiết mục: 
1 tiết mục đơn ca và 1 tiết mục song ca (không kể nam, nữ).  

- Thời gian và địa điểm: 14g00 ngày 01/12 tại Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh. 
- Đăng ký bài hát:  

Tên bài hát Tác giả Thể loại Tên người trình bày 

  Đơn ca  

  Song ca  

  Song ca  

- Nội dung: Hát về thầy cô, ông bà, cha mẹ, bạn bè, tình bạn, tình yêu trong 
sáng, mái trường mến yêu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước.  

- Thể lệ: Hát chấm điểm bằng đầu máy vi tính. Ai có số điểm cao hơn sẽ 
xếp trên. Trong trường hợp có hai hay trên ba cá nhân, song ca bằng điểm nhau, 
BTC sẽ xác định thắng thua bằng chất giọng hát, tính chất phối hợp của cá nhân, 
song ca trình bày. 

- Ban Giám khảo: Mời 01 đ/c đại diện Ban Thường vụ Đoàn CS Sở 
VHTTDL, 01 đ/c đại diện BCH các Chi đoàn bạn (có ba-rem chấm điểm riêng). 

3. Thể thao:  
3.1. Nhảy bao bố: 
- Đối tượng: Mời các Chi đoàn bạn, mỗi Chi đoàn tham gia từ 01 – 03 nội 

dung thi Đơn Nữ, Đơn Nam và đôi Nam - Nữ (01 nam, 01 nữ).  
- Thời gian và địa điểm: 07g30 ngày 01/12 tại Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh. 
- Thể lệ: Tuỳ theo số lượng BTC sẽ xếp phương án thi đấu thích hợp. 
3.2. Bóng đá 3 chân:  
- Đối tượng: Các Chi đoàn bạn trực thuộc Đoàn CS Sở VHTTDL. Mỗi Chi 

đoàn cử 01 đội tham gia gồm 04 nam, 04 nữ. Các Chi đoàn không đủ số lượng 
tham gia, được quyền liên kết với các Chi đoàn bạn đăng ký tham gia thi đấu. 

- Thời gian và địa điểm: 08g00 ngày 01/12 tại Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh. 
- Thể lệ và thể thức thi đấu:   
+ Thể lệ: Mỗi đội cử 08 người chơi gồm 04 nam, 04 nữ được buộc 01 chân 

lại thành 4 cặp cầu thủ (nam + nữ) tiến hành thi đấu giống như bóng đá mini, 
kích thuớc sân: một nửa (½) sân Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh. Thời gian thi đấu 2 
hiệp, mỗi hiệp 7 phút (trận đấu không hòa).  

Trường hợp hai đội hòa nhau, chọn 3 cặp cầu thủ sút luân lưu trực tiếp xác 
định thắng, thua.  

+ Thể thức: Căn cứ vào số lượng đăng ký tham dự, BTC sẽ xác định thể 
thức thi đấu phù hợp tại cuộc họp chuyên môn. 

+ Trọng tài: Do BTC phân công và bố trí. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  
1. Thời gian họp chuyên môn: 14h00, ngày 27/11/2009 tại Nhà thi đấu 

tổng hợp tỉnh. Mời Đại diện BCH các Chi đoàn thuộc Đoàn CS Sở VHTTDL 
(thông báo này thay cho giấy mời). 

- Thời gian đăng ký tham gia trước ngày 26/11/2009 gửi về Chi đoàn Trung 
tâm TDTT tỉnh Đại lộ Nguyễn Tất Thành hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Nguyên 
– Phó Bí thư Chi đoàn. 

- Thời gian khai mạc: 07g00 ngày 01/12/2009 
- Thời gian bế mạc – trao thưởng: 17g00 ngày 01/12/2009   
- Cơ cấu giải thưởng: Trao quà lưu niệm và Tiền thưởng  
2. Thành lập Ban Tổ chức:  

1. Đ/c Huỳnh Ngọc Tuấn              Trưởng ban 
2. Đ/c Trần Văn Nguyên  Phó trưởng ban 
3. Đ/c Lê Trần An Nhiên     Thành viên 
4. Đ/c Vũ Minh Hoàng    Thành viên 
5. Đ/c Đào Thanh Sơn     Thành viên 
6. Đ/c Nguyễn Kim Việt Bảo    Thành viên 
7. Đ/c Phạm Khánh Nhật     Thành viên  
8. Mời một số đ/c đại diện Đoàn CS Sở VHTTDL, các Chi đoàn tham gia 
Ban Giám khảo. 

3. Các Tổ thuộc Trung tâm TDTT tỉnh: (danh sách kèm theo) 
 
Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Cấp uỷ, BGĐ giao phó, BCH Chi đoàn Trung 

tâm TDTT kính đề nghị quý Đoàn cơ sở Sở VHTTDL, các Chi đoàn bạn ủng hộ 
tinh thần và tham gia các hoạt động.  

 
Trân trọng.   

        
Nơi nhận:         TM. BCH CHI ĐOÀN 

- Chi bộ, BGĐ Trung tâm (báo cáo);               BÍ THƯ 
- Đoàn cơ sở Sở VHTTDL;            
- Các chi đoàn trực thuộc Đoàn CS Sở VHTTDL;  
- Ban Tổ chức; 
- Lưu CĐ-TT.TDTT; 
 
 
 
 

                Huỳnh Ngọc Tuấn 


