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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” Hội Nông dân tỉnh Bình Dương  

Lần thứ X năm 2015 
 

Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Tỉnh và 
Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch năm 2015. 

Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Giải Bóng 
chuyền “Bông lúa vàng” Nông dân tỉnh Bình Dương năm 2015 như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH CỦA GIẢI: 

  - Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 và đặc biệt tổ 
chức Giải nhằm chào mừng 40 năm  ngày giải phóng miền Nam hoàn toàn thống 
nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2015,  Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19/5/1890 - 19/5/2015). 

- Nhằm tạo một sân chơi tích cực cho hội viên nông dân rèn luyện sức 
khỏe, hăng hái tích cực trong thi đua sản xuất, phát triển nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn. 

 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA 
ĐIỂM THI ĐẤU. 

 1. Đối tượng: Các vận động viên tham gia Giải là cán bộ, hội viên, nông 
dân được tuyển chọn từ các huyện, thị, thành Hội có hộ khẩu thường trú tại tỉnh 
Bình Dương. 

2. Nội dung: Theo hình thức thi đấu Luật Bóng chuyền hiện hành. 

3. Thành phần: Mỗi huyện, thị, thành Hội thành lập một Đoàn tham gia 
Giải gồm 15 người  cụ thể :  

- 01 đ/c đại diện Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố làm Trưởng 
đoàn. 

- Mời 01 đ/c Đại diện Phòng Văn hóa - thể dục & thể thao huyện, thị, 
thành phố làm Phó đoàn. 

          - 01 HLV Trưởng đội bóng. 

 - 01 chăm sóc viên. 

- 01 phục vụ đoàn. 

- 10 cầu thủ (06 chính thức và 04 dự bị). 
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4. Thời gian:  

- Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố tổ chức tập dợt và thi đấu sơ 
tuyển từ tháng 02 đến hết ngày 29/3/2015. Sau khi kết thúc các đơn vị lập danh 
sách kèm hình ảnh của đội dự tuyển tham gia vòng thi cấp tỉnh gửi về Hội Nông 
dân tỉnh trước ngày 02/04/2015. 

 - Dự kiến vòng thi cấp tỉnh sẽ tổ chức vào cuối tháng 4/2015. 

5. Địa điểm:  

BTC Giải dự kiến sẽ tổ chức thi đấu tại nhà thi đấu Đa năng tỉnh Bình 
Dương (đường tạo lực 6, thành phố mới Bình Dương). 

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC GIẢI. 

- Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch, lập dự trù 
kinh phí tổ chức thi đấu vòng sơ tuyển dự trù kinh phí tập dợt cho đội tuyển 
tham dự vòng Chung kết cấp tỉnh và vòng khu vực vùng Đông Nam bộ. 

 - Về trang phục: Các đơn vị tự lựa chọn, trang bị trang phục cho đội tuyển 
thi đấu và đăng ký với Ban Tổ chức giải vòng tỉnh. 

 - Tỉnh Hội phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Đài PT - TH 
tỉnh Bình Dương để  xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức Giải và cho đội 
tuyển tham dự thi đấu vòng khu vực ĐôngTây Nam bộ. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG. 

Giải thưởng thi đấu vòng Chung kết cấp tỉnh gồm: 01giải nhất, 01 giải nhì, 
01 giải ba, 01 giải phong cách và 03 giải khuyến khích (gồm cờ Giải kèm theo 
tiền thưởng). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

  Hội Nông dân Tỉnh giao cho Ban Tuyên huấn tham mưu, phối hợp với 
Trung tâm Thể dục - Thể thao thuộc  Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chuẩn bị 
thành lập Ban Tổ chức Giải, các bộ phận chuyên môn để phục vụ tốt cho công 
tác tổ chức Giải. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” Hội 
Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ X năm 2015 của Hội Nông dân Tỉnh. Đề 
nghị lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có công văn chỉ đạo Phòng Văn 
hoá và Thông tin các huyện, thị, thành phố phối hợp, tham gia với Hội Nông dân 
cùng cấp và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân Tỉnh tổ chức thành công 
Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” lần thứ X năm 2015./.   

 

              T/M BAN THƯỜNG VỤ  
 Nơi nhận                PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC                                  
- Sở VH-TT & DL.       
- BTV tỉnh Hội. 
- 9 huyện, thị, thành Hội.                                         (Đã ký)         
- Lưu VT,  Ban TH.      

    

                                                                            Lâm Văn Hòa 




