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KẾ HOẠCH 

Về việc tham dự giải bóng chuyền nam Thanh niên toàn huyện năm 2023 
 

         Thực hiện Công văn số 815/UBND-VHTT ngày 06/3/2023 của Uỷ ban 

nhân dân huyện về việc tổ chức giải bóng chuyền nam thanh niên toàn huyện 

năm 2023; Quyết định số 615 /QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Uỷ ban nhân dân 

huyện về việc thành lập Ban tổ chức giải bóng chuyền nam thanh niên toàn 

huyện năm 2023. Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và 77 năm Ngày truyền thống 

Ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023).  

           UBND xã Sơn Lộc ban hành kế hoạch tham dự giải bóng chuyền nam 

giải bóng chuyền nam thanh niên toàn huyện năm 2023 như sau: 

1. Mục đích: 

  - Đẩy mạnh cuộc vận động ''Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại''  

- Đẩy mạnh phong trào ''khỏe để lập nghiệp và giữ nước'' trong đoàn viên 

thanh niên.  

- Qua giải đánh giá chất lượng phong trào thể thao ở các đơn vị, đồng thời 

phát hiện bồi dưỡng tài năng bóng chuyền cho huyện nhà. 

  - Tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh niên có cơ hội giao lưu, học 

hỏi và tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị.  

- Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và 77 ngày truyền thống Thể dục thể thao 

Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023). 

  2. Yêu cầu:  

- Đoàn thanh niên tuyển chọn vận động viên, thành lập đội tuyển tham gia 

đầy đủ, có chất lượng chuyên môn cao.  

- Tuyệt đối chấp hành quy định của Điều lệ giải và các văn bản khác của 

Ban tổ chức. 

3. Thời gian, địa điểm, hình thức thi đấu 

- Thời gian thi đấu: Từ ngày 23/3 đến hết ngày 24/3/2023 (thứ 5,6). 

 - Khai mạc vào hồi 07h, ngày 23/3/2023 tại sân Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông huyện. 

 - Địa điểm thi đấu: Tại 03 sân bóng chuyền của Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông huyện.  

- Hình thức tổ chức: ( theo điều lệ của huyện gửi)  



   4. Giao nhiệm vụ 

 - Ban văn hóa: Tham mưu chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất, dụng 

cụ, kinh phí tham gia giải theo quy định. 

 - Đoàn Thanh niên: Căn cứ điều lệ của huyện tham mưu thành lập 01 đội 

bóng chuyền nam đăng ký tham gia thi đấu, kiểm tra các hồ sơ, giấy tờ liên quan 

đến danh sách các vận động viên đăng ký tham gia thi đấu, gửi danh sách đăng 

kí thi đấu cho cán bộ văn hóa xã trước ngày 17/3/2022 để tổng hợp báo cáo 

BTC giải của huyện. 

 - Kế toán ngân sách: Bố trí kinh phí cho đội bóng tham gia giải theo quy 

định. 

          Trên đây là kế hoạch về việc tham dự giải bóng chuyền nam Thanh niên 

toàn huyện năm 2023, đề nghị các ban ngành liên quan căn cứ kế hoạch thực 

hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- BTV Đảng ủy; TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VP. 
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