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THÔNG BÁO
ề việ tổ ứ á
t đ g t ể t ao ô g đ à
trướ và sau ết Bí
â 2016
Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016 của công đoàn Trường Đại học
Đồng Tháp, Nay Ban Văn nghệ Thể thao Công đoàn thông báo sẽ tổ chức một s hoạt
động trong và sau Tết Bính Thân 2016 như sau
1. Tham gia t p luyện thể thao trong các ngày nghỉ Tết
- Trong thời gian nghỉ Tết, công đoàn b trí sân bãi và dụng cụ tập luyện các
môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông.
- Thời gian: từ 16h đến 18h các ngày từ 30/01/2016 – 14/02/2016
- Địa điểm

ân bóng đá s 02, sân bóng chuyền cu i dãy B1, B2, Nhà thi đấu

đa năng.
Ghi chú: Bóng tập lu ện nước uống v chìa khóa sân bóng đá được gởi ở cổng
Bảo vệ số

Nh thi đấu đa n ng do Thầ Vũ Trọng T i quản lý (Người mượn chìa

khóa sân bóng phải l CBVC của nh trường v có trách nhiệm trả chìa khóa dụng cụ
sau khi kết thúc tập lu ện thi đấu).
2. Giải Bóng chuyền nam, nữ các khu t p thể rườ g Đ i họ Đồng Tháp
2.1. Bóng chuyền nam
Gồm 03 đội:
- Khu nhà ở tập thể C: Thầy Trương Văn Lợi, Khoa GDTC-QPAN phụ trách
- Khu nhà ở tập thể A: Thầy Trần Văn Phúc, Phòng TT-PC phụ trách
- Ngoài Khu A và C: Thầy Nguyễn Qu c Vũ, Phòng KT&BĐCLĐT phụ trách
2.2. Bóng chuyề

ơi ữ

Gồm 03 đội:
- Khu nhà ở tập thể C: Cô Nguyễn T.T. Dương (B), K. GDTC-QPAN phụ trách
- Khu nhà ở tập thể A: Cô Cái Thị Lê Nương, Phòng CT V phụ trách.
- Ngoài Khu A và C: Cô Nguyễn Thị Nhành, Phòng Đào tạo phụ trách.
2.3. Đă g ký t i đấu và thời gia , địa điểm t i đấu
- Quý Thầy (Cô) ở các khu tập thể đăng ký thi đấu với người phụ trách.

- Thời gian thi đấu:
+ Bóng chuyền nam: 14h 30 ngày 14/2/2016, tại Khu C.
+ Bóng chuyền hơi nữ: 15h 00 ngày 14/2/2016, tại Trường ĐH Đồng Tháp.
Công đoàn thông báo để tất cả các tổ công đoàn được biết và tham gia các hoạt
động này./.

Nơi nhận:
- Đảng ủy (b/c);
- Lãnh đạo trường (b/c);
- BCHCĐ (b/c)
- Các đơn vị (đế biết);
- Các TCĐTT (thực hiện);
- Lưu VTCĐ (Luận).
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