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TP Cao Lãnh, ngày 23 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH
Hội thao Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp
Năm học 2016-2017
______________________

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2016 – 2017 của Ban chấp hành Công
đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp;
- Căn cứ vào điều kiện của nhà trường, nay Ban Văn nghệ -Thể thao công đoàn lập kế
hoạch tổ chức “Hội thao Công đoàn cơ sở trường Đại học Đồng Tháp, năm học 2016 2017”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam (03/02/1930 – 03/02/2017) và mừng Xuân Đinh Dậu 2017;
- Nâng cao chất lượng phong trào thể dục, thể thao của cán bộ viên chức, nhân viên
(CBVCNV) thu hút nhiều người tham gia tập luyện thể dục, thể thao;
- Nêu cao tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực;
- Đảm bảo công tác tổ chức thi đấu an toàn, thực hiện tiết kiệm, không phô trương
lãng phí.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỂ LỆ THI ĐẤU
1. Đối tượng: CBVCNV thuộc quản lý của Trường Đại học Đồng Tháp.
2. Hình thức, thể lệ thi đấu: (file đính kèm)
III. NỘI DUNG CÁC MÔN THI ĐẤU
Hội thao được tổ chức gồm các môn thi đấu sau: Bóng đá mini nam (5 người); Bóng
chuyền hơi nam - nữ; Bóng chuyền nam; Cầu lông; Bóng bàn; Cờ vua – Cờ tướng; Chạy
việt dã.
IV. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thao
- Thời gian: khai mạc lúc 17 giờ 00, ngày 09/01/2017, tại sân bóng đá số 02
- Địa điểm thi đấu: các sân bóng tại Trường Đại học Đồng Tháp.
2. Thời gian họp chuyên môn bốc thăm thi đấu
- Vào lúc 15 giờ 30’ ngày 05/01/2017 tại phòng 206 dãy B2.
- Thành phần họp: các tổ trưởng Công đoàn hoặc đại diện tổ công đoàn; lãnh đạo đội
và đội trưởng các đội bóng tham dự buổi họp chuyên môn

V. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
- CBVCNV đăng ký nội dung thi đấu với tổ trưởng công đoàn;
- Tổ trưởng công đoàn tổng hợp danh sách đăng ký (theo mẫu) gửi về chuyên viên
Trần Văn Luận chậm nhất ngày 03/01/2017; riêng chạy việt dã BTC nhận danh sách đăng ký
đến hết 30/01/2017.
Ghi chú: Để thuận lợi cho BTC trong công tác tổng hợp, đề nghị CBVCNV đăng ký
trực tiếp với tổ trưởng công đoàn, không đăng ký với BTC.
VI. BAN TỔ CHỨC, BAN CHUYÊN MÔN

1.Thành phần Ban tổ chức
TT

Họ tên

1

Dương Huy Cẩn

2

Đơn vị công tác

Chức vụ
công tác

Nhiệm vụ công tác

Khoa GDTHMN

Chủ tịch CĐ

Trưởng BTC

Lê Hoàng Mai

Khoa SP Toán -Tin

P. chủ tịch CĐ

Phó trưởng BTC

3

La Văn Liêm

Khoa GDTC&QPAN Trưởng ban VNTT

4

Nguyễn Minh Dục

Phòng KH-TC

Ủy viên BCH

Uỷ viên

5

Trần Văn Phúc

Phòng TTr-PC

UVTV

Uỷ viên

6

Cái Thị Lê Nương

Phòng CTSV

UVTV

Uỷ viên

7

Trần Văn Luận

VP Đảng -Đoàn

Ủy viên BCH

Ủy viên

Đơn vị công tác

Chức vụ công
tác

Nhiệm vụ công tác

P. trưởng khoa

Trưởng ban CM

Thường trực BTC

2. Thành phần Ban chuyên môn
TT

Họ tên

1

Nguyễn Văn Hậu

Khoa GDTC&QPAN

2

Phạm Việt Thanh

Khoa GDTC&QPAN

3

Nguyễn Văn
Nghiêm

4
5

GV. Khoa
Phụ trách thi đấu môn Cầu
lông, bóng bàn
GDTC&QPAN

Phòng HC-TH

Ủy viên BCH

Phụ trách thi đấu môn
cờ vua, cờ tướng

Trần Minh Hùng

Khoa GDTC&QPAN

GV. Khoa
GDTC&QPAN

Phụ trách thi đấu môn
bóng đá

Lê Thị Minh Đạo

Khoa GDTC&QPAN

GV. Khoa
Phụ trách thi đấu Chạy
GDTC&QPAN
việt dã

6

Nguyễn Thị Thùy
Dương (B)

Khoa GDTC&QPAN

GV. Khoa
GDTC&QPAN

Phụ trách thi đấu môn
bóng chuyền

7

Lê Việt Hưng

Khoa GDTC&QPAN

CV. Khoa
GDTC&QPAN

Phụ trách cơ sở vật chất
thi đấu

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC – KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
- Kinh phí trích từ nguồn kinh phí của công đoàn và các nguồn tài trợ khác (nếu có).
- Khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các
môn thi đấu (tùy theo các môn, nội dung thi đấu và thành phần số lượng tham dự).
- Các vận động viên, tổ công đoàn đã đăng ký tham gia thi đấu nếu tự ý bỏ cuộc mà
không có lý do chính đáng thì BTC cùng BCH Công đoàn trường sẽ ghi nhận vào đánh giá
xét thi đua trong năm.
Trên đây là kế hoạch tổ chức “Hội thao Công đoàn cơ sở trường Đại học Đồng Tháp
năm học 2016-2017” của BanVăn nghệ - Thể thao Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng
Tháp./.
Nơi nhận:
- CĐGDVN (để báo cáo);
- LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp (để báo cáo);
- Đảng ủy, lãnh đạo trường (để báo cáo);
- Các tổ công đoàn (thực hiện);
- Lưu: VTCĐ (Luận).

TM. BAN VĂN NGHỆ THỂ THAO
TRƯỞNG BAN
đã ký

La Văn Liêm

