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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu giao lưu thể thao Công đoàn
các Trường Đại học liên kết năm 2016
__________________
Căn cứ kế hoạch số 01/KH-TTLK ngày 06 tháng 01 năm 2016 về việc tổ chức Hội
thảo và Giao lưu thể thao Công đoàn các trường Đại học liên kết - Năm 2016 của Công
đoàn cơ sở Trường Đại học Cần Thơ. Nay Ban Văn nghệ - Thể thao lập kế hoạch tổ chức
tập luyện và tham gia thi đấu, cụ thể như sau:
1. Mục đích
- Tổ chức tập luyện và tuyển chọn được những công đoàn viên nổi bật để tham gia
giao lưu thi đấu với các Trường Đại học khác;
- Động viên khuyến khích phong trào rèn luyện và thi đấu các môn thể thao trong
cán bộ, viên chức nhà trường.
2. Đối tượng thành phần tham gia
Các cán bộ, viên chức, nhân viên đang công tác tại Trường Đại học Đồng Tháp
được tuyển chọn tập luyện và tham gia thi đấu.
3. Nội dung các môn tham gia thi đấu
- Môn bóng đá mini nam (5 người);
- Môn bóng chuyền nam;
- Môn bóng chuyền hơi nữ;
- Môn cầu lông: thi đấu đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. (theo 2 nhóm lứa tuổi: 36
tuổi trở lên và dưới 36 tuổi).
4. Ban chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu
TT Nội dung tập luyện thi đấu

1

2

3

Bóng đá nam (5 người).

Bóng chuyền nam (6 người).

Bóng chuyền hơi nữ

Số
lượng

Người phụ trách
chuyên môn

10

Thầy Nguyễn Văn Hậu
Thầy Trần Minh Hùng

8

8

Thầy Phạm Hiền Chương
Thầy Nguyễn Duy Thanh
Cô Nguyễn Thị Thùy Dương
Thầy Trần Văn Phúc

Ghi chú
Khoa
GDTC&QPAN
Khoa
GDTC&QPAN
Khoa
GDTC&QPAN
Phòng TTr-PC

Cầu lông.

4

6

Khoa

Thầy Đỗ Vĩnh Khiết

GDTC&QPAN

5. Thời gian, địa điểm
5.1. Thời gian và địa điểm thi đấu:
- Thời gian: thi đấu trong 02 ngày (26 & 27 tháng 3 năm 2016).
- Địa điểm: Khu II - Trường Đại học Cần Thơ.
5.2. Thời gian và địa điểm tập luyện:
- Thời gian: từ ngày 22/2/2016 đến ngày 24/3/2016 (tập luyện trong 10 buổi).
- Địa điểm: Trường Đại học Đồng Tháp.
6. Tổ chức thực hiện
- Ban Văn nghệ thể thao gửi danh sách tham gia (dự kiến), các cán bộ phụ trách
chuyên môn (HLV) của các môn tiến hành tuyển chọn VĐV và lên kế hoạch tổ chức tập
luyện.
- Người phụ trách gửi danh sách VĐV tham gia thi đấu theo mẫu của BTC về Ban
Văn nghệ - Thể thao (Đ/c Liêm trước ngày 04/3/2016)) để làm thủ tục đăng ký thi đấu với
ban tổ chức giải.
Trên đây là kế hoạch tổ tập luyện và tham gia thi đấu Giao lưu Thể thao Công đoàn
các trường Đại học liên kết - Năm 2016 tại trường Đại học Cần Thơ của Ban Văn nghệ Thể thao Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp./.
Ý kiến của Ban Thường vụ
CHỦ TỊCH
Đã ký

Dương Huy Cẩn
Nơi nhận:
-

Đảng ủy, lãnh đạo trường (để báo cáo);
BTV công đoàn (để báo cáo);
Các cá nhân phụ trách;
Các tổ công đoàn (thực hiện);
Lưu: VTCĐ (Luận).

TM. Ban Văn nghệ - Thể thao
Trưởng ban
đã ký

La Văn Liêm

