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KẾ HOẠCH
Tổ chức Giải thể thao giải trí trong nhà năm 2014
Được sự đồng ý của Đảng ủy Văn phòng Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn
Văn phòng Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức Giải thể thao giải trí trong nhà năm
2014, cụ thể như sau:
1. Mục đích, ý nghĩa
- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy và
Văn phòng Trung ương Đảng (18/10/1930 - 18/10/2014).
- Tăng cường sự gắn kết, tạo sân chơi để giao lưu, hiểu biết giữa đoàn viên thanh
niên Văn phòng Trung ương Đảng, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên rèn luyện thể
thao nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hoá thể thao lành mạnh.
- Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và gắn bó hơn trong các mối quan hệ công
tác và các hoạt động phối hợp, giao lưu khác. Từ đó tạo bầu không khí sôi nổi thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn thanh niên và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ
chính trị chuyên môn của Cơ quan, đơn vị.
2. Đối tượng dự thi
- Phát động đến toàn thể các đoàn cơ sở, các chi đoàn cơ sở, các chi đoàn trực
thuộc đoàn cơ sở và toàn thể đoàn viên thanh niên công tác tại Văn phòng Trung ương
Đảng (khu vực Hà Nội). Khuyến khích đoàn viên công tác tại Văn phòng Trung ương
Đảng (ở xa Hà Nội) tham gia nếu có điều kiện thuận lợi.
- Khuyến khích cán bộ, nhân viên của cơ quan tham gia thi đấu, cổ vũ giải.
3. Môn thi và hình thức tổ chức
Giải thi đấu bao gồm các môn: Cờ vua, Cờ tướng, Bóng bàn (nội dung thi đấu
đơn và đồng đội), Bóng đá điện tử (PES), Trò chơi Age of Empires: The Rise of Roma
(Đế chế) trên máy vi tính (nội dung thi đấu đơn và đồng đội). Mỗi cá nhân có thể tham
gia tối đa hai môn thi đấu.
4. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Dự kiến 1 tuần (tổ chức trước ngày 18/10/2014). Các cơ sở đoàn sớm
đăng ký cầu thủ, vận động viên và môn tham gia thi đấu về Ban Tổ chức giải chậm nhất
ngày 15-9-2014 (qua Văn phòng Đoàn).
- Địa điểm: Sảnh và Hội trường Nhà số 2, Văn phòng Trung ương Đảng.
5. Cơ cấu giải thưởng và trao giải
- Mỗi môn thi đấu có cơ cấu giải thưởng như sau: Trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3
giải ba. Các giải khuyến khích (nếu có) do Ban Tổ chức giải quyết định.

- Mức giải thưởng trích từ kính phí hoạt động Đoàn năm 2014 đã được lãnh đạo
phê duyệt và kinh phí tự đóng góp.
- Tổ chức tổng kết trao giải trong dịp kỷ niệm gần nhất do Ban Thường vụ Đoàn
quyết định.
6. Tổ chức thực hiện
6.1. Các cơ sở đoàn trực thuộc
Triển khai phát động đến toàn thể các chi đoàn, đoàn viên thanh niên thuộc cơ sở
đoàn và khuyến khích cán bộ, nhân viên của đơn vị tham gia Giải.
Để Giải thi đấu bảo đảm thành công, đề nghị mỗi cơ sở đoàn trực thuộc đăng ký
ít nhất 03/ 05 môn thi đấu.
6.2. Ban Phong trào Đoàn
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn và các Ban chuyên môn có liên quan tổ
chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.
- Chịu trách nhiệm tổng hợp số lượng các môn thi đấu được đăng ký, đôn đốc,
theo dõi việc triển khai, kịp thời báo cáo với Ban Tổ chức Cuộc thi các nội dung phát
sinh trong quá trình diễn ra Giải.
6.3. Văn phòng Đoàn
- Liên hệ với Trung tâm công nghệ thông tin, Cục Quản trị - Tài vụ trong việc hỗ
trợ địa điểm, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ các môn thi đấu.
- Phối hợp với Ban Phong trào trong công các tổ chức Giải. Chuẩn bị các nội
dung khai mạc và bế mạc Giải; đăng ký địa điểm tổ chức Giải và các điều kiện cần
thiết khác.
6.4. Ban Tuyên giáo Đoàn
- Tuyên truyền các nội dung của giải trên Website; Chỉ đạo Ban Biên tập Website
Đoàn cử phóng viên chụp ảnh và đưa tin hoạt động của Giải.
*
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải thể thao giải trí trong nhà năm 2014, Ban Thường
vụ Đoàn Văn phòng Trung ương đề nghị các các cơ sở đoàn trực thuộc, Văn phòng Đoàn
và các Ban chuyên môn của Đoàn có liên quan triển khai hiệu quả Kế hoạch này.
Nơi nhận:
- Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Đồng chí Hoàng Công Hoàn (để báo cáo),
- Ban Dân vận Đảng ủy (để báo cáo),
- Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (để báo cáo),
- Trung tâm Công nghệ thông tin (để phối hợp),
- Cục Quản trị - Tài vụ (để phối hợp),
- Các cơ sở đoàn trực thuộc (để thực hiện),
- Ban Phong trào, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đoàn (để
thực hiện),
- Lưu Văn phòng Đoàn.
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