CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25/BC-ĐHĐT

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 9 năm 2015

BÁO CÁO
Kết quả giải bóng đá, bóng chuyền nữ công đoàn năm 2015
__________________________

Căn cứ kế hoạch số 12/KH-CĐĐHĐT ngày 13/8/2015 của Ban Văn nghệ - Thể
thao (VN-TT) Công đoàn về việc tổ chức giải bóng đá mini nam và bóng chuyền hơi nữ
"Chào mừng Đại hội đại biểu Công chức, Viên chức và khai giảng năm học 2015 2016". Thay mặt Ban VN-TT báo cáo tình hình công tác tổ chức như sau:
1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm chỉ đạo và hưởng ứng tham gia của Lãnh đạo Nhà trường và
Ban Thường vụ công đoàn.
- Sự hỗ trợ về mặt chuyên môn, công tác tổ chức, công tác trọng tài của Khoa
Giáo dục thể chất và Quốc phòng an ninh (GDTC-QPAN) cũng như các đồng chí trong
Ban VN-TT công đoàn.
- Sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo công đoàn viên (CĐV).
- Thời gian giải đấu thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.
2. Khó khăn
Giải đấu đã có nhiều thành công tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế khuyết
điểm cần rút kinh nghiệm cho các lần tiếp theo như:
- Một số đơn vị gửi danh sách đăng ký chậm so với quy định của Ban Tổ chức,
khi thống nhất danh sách thi đấu vẫn còn nhiều trường hợp xin bổ sung danh sách.
- Một số tổ công đoàn thiếu sự quan tâm đến giải đấu. Cụ thể khi họp chuyên
môn chỉ có một vài đơn vị tham dự như: Khoa SP Toán - tin; Khoa Kinh tế và quản trị
kinh doanh; Khoa Tài nguyên Môi trường; Khoa SP Ngoại ngữ, Khoa GDTC-QPAN;
Trường THSP Mầm non Hoa Hồng.
- Vẫn còn vài đơn vị không đăng ký tham gia.

- Ngoài ra có 01 trường hợp bị chấn thương ở chân phải nằm viện phẫu thuật.
3. Kết quả thi đấu
- Bóng chuyền hơi nữ:
+ Giải I: Phòng Công tác sinh viên – P. Tổ chức cán bộ - P. Đào tạo – K. Văn
hóa du lịch – K. Ngữ văn – Sử - Địa.
+ Giải II: Trường THSP Mầm non Hoa Hồng - Khoa SP Lý – KTCN.
+ Giải III: Khoa Kinh tế và QTKD, Khoa GDTC-QPAN.
- Bóng đá nam:
+ Tổng số bàn thắng: 191 bàn thắng trong đó nhóm trên 35 tuổi ghi 70 bàn và
nhóm từ 35 trở xuống ghi được 121 bàn .
+ Giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất:
 Nhóm trên 35 tuổi: Thầy Nguyễn Văn Đệ (13 bàn thắng).
 Nhóm từ 35 tuổi trở xuống: Thầy Trần Minh Hùng, Khoa GDTCQPAN (10 bàn).
+ Thứ hạng các đội:
Nhóm 35 tuổi trở xuống
Giải I: Khoa GDTC - QPAN (12 điểm)

Nhóm trên 35 tuổi
Giải I: Đội bóng số 4 (13 điểm)

Giải II: VP Đảng Đoàn, P. Công tác sinh viên,
Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Kế hoạch tài Giải II: Đội bóng số 1 (11 điểm)
chính (10 điểm)
Giải III: Khoa Lý KTCN, Khoa GD THMN,
Khoa TNMT, Khoa GDCT-CTXH (10 điểm)
Giải III: Đội bóng số 3 (7 điểm)
Giải KK: Khoa KTQTKD, Khoa VHDL, Khoa
SP Nghệ thuật, Khoa Ngữ văn – Sử - Địa (8 điểm) Giải KK: Đội bóng số 2 (3 điểm)

4. Đề xuất, kiến nghị
- Để công tác tổ chức được tốt hơn đề nghị các tổ trưởng công đoàn cần có trách
nhiệm hơn cho các giải sau, đơn vị nên cử người tham gia hoặc có người đi họp để góp
ý cho Ban tổ chức.
- Thời gian đăng ký tham gia cần theo quy định của Ban tổ chức.
- Đây là giải phong trào tạo sân chơi cho công đoàn viên, để tránh xảy ra những
trường hợp chấn thương ngoài ý muốn đề nghị tất cả CĐV khi tham gia phải nêu cao
tinh thần trách nhiệm khi thi đấu.
Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền hơi nữ công đoàn
năm 2015, kính gửi đến các đơn vị./.
Nơi nhận:
-TT Đảng uỷ (báo cáo);
- Lãnh đạo trường (báo cáo);
- BTV Công đoàn trường (báo cáo);
- Tổ CĐTT;
- Lưu VPCĐ.
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