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KẾ HOẠCH  
Tổ chức Giải Bóng đá “Nông dân Bình Dương” 

 lần III năm 2015 
 

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Ban Thường vụ Hội Nông 
dân tỉnh Bình Dương;  

 Chào mừng 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-
14/10/2015); 

 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Giải Bóng 
đá  “Nông dân Bình Dương” lần III năm 2015 như sau: 

 I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Góp phần cùng địa phương hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn 
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời phát động rộng rãi 
phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, hội viên, nông dân với phương 
châm: “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

 - Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân được giao lưu, học 
hỏi trao đổi kinh nghiệm, nâng cao đời sống tinh thần, tạo mối quan hệ đoàn kết, 
gắn bó trong cán bộ hội viên, nông dân và tạo không khí thi đua sôi nổi trong 
hoạt động thể thao giữa cán bộ, hội viên, nông dân các huyện, thị, thành phố.   

 II/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 

 1) Thời gian: 

 - Thời gian tổ chức Giải ở huyện, thị, thành phố và gửi danh sách đội tham 
gia về tỉnh Hội (Ban Tuyên huấn) chậm nhất hết ngày 30/8/2015. 

 - Thời gian tổ chức Giải cấp tỉnh: Dự kiến đầu tháng 10/2015 (ngày cụ thể 
sẽ có thông báo sau). 

 2) Địa điểm: Dự kiến sân bóng Thanh Lễ, P.Hiệp Thành , thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

  III/ ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ SỐ LƯỢNG: 

 1) Đối tượng:  

Vận động viên là cán bộ, hội viên ở các cơ sở, chi Hội của 87 xã, phường, 
thị trấn (Đối tượng không hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước). 
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 * Lưu ý:  

 Ban Tổ chức sẽ tiến hành đối chiếu danh sách các vận động viên đăng ký 
tham gia trước khi tổ chức Giải; quá trình thi đấu nếu phát hiện cầu thủ không có 
trong danh sách Ban Tổ chức sẽ loại khỏi Giải đội bóng vi phạm. 

 2) Số lượng: 09 đội bóng.  

Mỗi huyện, thị, thành phố thành lập 01 đội mỗi đội đăng ký danh sách bao 
gồm: 01 trưởng đoàn; 01 huấn luyện viên; 01 săn sóc viên; danh sách vận động 
viên không quá 18 người, có dán ảnh (3 x 4) và xác nhận của Hội Nông dân 
huyện, thị, thành phố. 

 IV/ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ: 

Danh sách đăng ký đội bóng tham dự Giải Bóng đá Nông dân Bình Dương 
lần thứ III năm 2015 (trích ngang theo mẫu). 

Stt 

Thông tin cá nhân 
Màu áo 
đăng ký 

Ghi 
chú 

 Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

       

       

       

Các vận động viên tham gia thi đấu phải có đủ sức khỏe, đảm bảo tham 
gia trong suốt quá trình diễn ra Giải. 

 V/ KINH PHÍ TỔ CHỨC:  

 Ban Tổ chức chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức Giải và khen thưởng. 
Hội Nông dân huyện, thị, thành phố tham mưu, xây dựng kế hoạch, dự trù kinh 
phí cho đội bóng tập dợt, tham gia thi đấu Giải cấp tỉnh. 

 VI/ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: Gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 
01 giải phong cách và vua phá lưới kèm theo cờ giải và tiền thưởng..  

Hình thức kỷ luật:  Cá nhân, đội bóng vi phạm Điều lệ Giải và những 
Quy định của Ban Tổ chức tùy theo mức độ vi phạm sẽ đình chỉ thi đấu, xóa 
thành tích của đội bóng trong suốt quá trình diễn ra Giải. 
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VII/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

* Cấp Tỉnh: 

- Giao cho Ban Tuyên huấn phối hợp với Trung tâm Thể dục - Thể thao 
của Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch tham mưu xây dựng Kế hoạch, Thể lệ, 
thành lập Ban Tổ chức Giải. 

- Giao Văn phòng xây dựng dự toán kinh phí phục vụ Giải. 

* Hội Nông dân huyện, thị, thành phố: 

- Triển khai kế hoạch cho cơ sở Hội để chọn cán bộ hội viên nông dân 
tham gia. 

- Xây dựng Kế hoạch kinh phí, phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin 
cùng cấp tổ chức giải ở cấp mình và tham gia tốt Giải cấp tỉnh. 

- Chấp hành đúng theo tinh thần Kế hoạch và Thể lệ của Giải. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá “Nông dân Bình Dương” lần 
III năm 2015 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, đề nghị Hội Nông dân các 
huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch để Giải Bóng đá diễn ra thành 
công tốt đẹp./. 
 

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

                                                                                       Lâm Văn Hòa              




