CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP
BAN VĂN NGHỆ THỂ THAO

Số: 09 /KH-VNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 12 tháng 8 năm 2016

KẾ HOẠCH
Tổ chức giải bóng đá - bóng chuyền hơi nam – nữ

Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp – năm học 2016 - 2017
____________________
1. Mục đích – Yêu cầu
- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016);
- Chào mừng khai giảng năm học mới 2016 – 2017 của Trường Đại học Đồng Tháp;
- Chào mừng Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm học 2016-2017;
- Động viên khuyến khích phong trào tập luyện thể dục thể thao cho trong viên chức
nhân viên nhà trường;
- Tổ chức nghiêm túc, tiết kiệm, thu hút được đông đảo sự tham gia của công đoàn
viên và mang lại hiệu quả thiết thực.
2. Đối tượng – Thành phần tham gia
- Viên chức, nhân viên hiện đang công tác tại Trường ĐH Đồng Tháp.
- Mỗi tổ công đoàn thành lập một đội bóng (ít nhất 8 người).
- Trường hợp không đủ số lượng người để thành lập đội bóng thì lập danh sách các
vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu gửi về đồng chí Trần Văn Luận – Văn phòng Đảng
Đoàn. Ban tổ chức sẽ họp bốc thăm chia đội hoặc ghép đội thi đấu.
3. Nội dung thi đấu
- Môn bóng đá mini nam 5 người: chia 2 nhóm tuổi.
- Nhóm 1: từ 35 tuổi trở lên
- Nhóm 2: Dưới 35 tuổi.
- Môn bóng chuyền hơi: Chia hai đối tượng nam và nữ.
4. Thời gian – địa điểm
- Thời gian, địa điểm thi đấu: lúc 17h20 các trong tuần, dự kiến bắt đầu ngày
05/9/2016
+ Môn bóng đá: Thi đấu tại sân cỏ nhân tạo, Trường Đại học Đồng Tháp
+ Môn bóng chuyền hơi: Sân bóng chuyền Trường Đại học Đồng Tháp
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- Thời gian nộp danh sách đăng ký thi đấu: chậm nhất đến hết ngày 24/8/2016 (danh
sách đăng ký theo mẫu gửi kèm)
- Thời gian họp chuyên môn:
+ Lúc 16h, ngày 26/8/2016 tại phòng 205B2.
+ Thành phần họp: Ban tổ chức, Tổ trưởng Công đoàn, đại diện các đội bóng.
+ Nội dung: Thống nhất điều lệ tổ chức, bốc thăm chia đội.
5. Phân công nhiệm vụ
Các thành viên Ban Văn nghệ Thể thao chịu trách nhiệm lập kế hoạch và dự kiến
kinh phí trình Chủ tịch công đoàn phê duyệt; Phối hợp với các Ban công đoàn tổ chức hiệu
quả hoạt động này.
Trên đây là kế hoạch tổ chức tổng thể. Những thắc mắc liên quan, các tổ công đoàn có
thể liên hệ trực tiếp đồng chí La Văn Liêm – Trưởng Ban VNTT để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy (để báo cáo);
- Lãnh đạo trường (để báo cáo);
- Thường vụ Công đoàn (để chỉ đạo);
- Các TCĐTT (để thực hiện);
- BCHCĐ (để biết);
- Lưu: VTCĐ (Luận).

TM. BAN VĂN NGHỆ - THỂ THAO
TRƯỞNG BAN
Đã ký

La Văn Liêm
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