TỈNH ĐOÀN NAM ĐỊNH
BCH ĐOÀN HUYỆN HẢI HẬU
***
Số: 18-CV/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hải Hậu, ngày 17 tháng 7 năm 2017

“V/v triển khai Giải bóng đá Thanh niên năm 2017”

Kính gửi: - Đoàn khối các cơ quan, doanh nghiệp;
- Đoàn các trường THPT, TT GDTX trên địa bàn huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2017 của UBND huyện
về “Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp huyện Hải Hậu lần thứ
VIII gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống kỷ niệm 72 năm Cách
mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9 năm 2017”. Để Giải Bóng đá Thanh niên
khối cơ quan, các trường THPT, Trung tâm GDTX năm 2017 thành công tốt
đẹp, Ban Thường vụ Huyện đoàn yêu cầu Đoàn khối các cơ quan, doanh nghiệp,
Đoàn các trường THPT, TT GDTX trên địa bàn huyện triển khai một số nội
dung cụ thể như sau:
1. Căn cứ Công văn của Ban Thường vụ Huyện đoàn, các đơn vị báo cáo
cấp ủy, lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp; Ban giám hiệu nhà
trường thành lập 01 đội thi đấu gồm: 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 cán
bộ y tế, 6 cầu thủ và 01 thủ môn, 5 – 7 cầu thủ dự bị và chủ động tổ chức tập
luyện để giải thi đấu bóng đá đạt chất lượng, chuyên môn cao nhất.
2. Hồ sơ đăng ký: Danh sách từng VĐV ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm
sinh, quê quán, chức vụ nơi công tác (lớp), màu áo, số áo, vị trí, có dán ảnh 3x4
(hoặc 4x6) đóng dấu giáp lai và xác nhận của lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan,
doanh nghiệp; Ban giám hiệu nhà trường nơi đội bóng tham gia.
Lưu ý: Luật thi đấu và thể thức thi đấu cũng như các quy định của giải thi
đấu bóng đá được quy định tại “Điều lệ thi đấu các môn thể thao trong Đại hội
thể dục thể thao các cấp huyện Hải Hậu lần thứ VIII gắn với Ngày hội Văn hóa
- Thể thao truyền thống kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh
02/9 năm 2017” của Ban Tổ chức Đại hội TDTT – UBND huyện ngày 26/6/2017
(Điều lệ được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Hải Hậu tại địa chỉ:
haihau.namdinh.gov.vn)
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4. Dự kiến thời gian, địa điểm:
* Thời gian họp chuyên môn, bốc thăm: Lúc 14h30’ ngày 16/8/2017 (Thứ
Tư), tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.
* Thời gian đăng ký: Các đơn vị nộp danh sách đăng ký về Văn phòng
Huyện đoàn qua đồng chí Nguyễn Thành Thái – số điện thoại: 0987 067 093
trước ngày 08/8/2017 (Thứ Ba).
* Lịch thi đấu: Từ ngày 22/8/2017 đến ngày 02/9/2017 (Khai mạc giải
15h00 ngày 22/8/2017; chung kết sáng ngày 02/9/2017).
* Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao
huyện.
Ban Thường vụ Huyện Đoàn đề nghị các đơn vị báo cáo cấp ủy, lãnh đạo,
thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện
thời gian, kinh phí tập luyện tham gia giải đấu đạt kết quả cao./.
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