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Tp.HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2017 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thao Công Đoàn Trường Đại Học SPKT 2017 

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 
 

- Căn cứ vào chương trình hoạt động của Trường ĐH.SPKT năm học 2017-2018. 

- Ban chấp hành Công Đoàn trường phối hợp với Trung tâm GDTC & QP tổ chức Hội thao Công 

Đoàn Trường ĐH.SPKT chào mừng ngày thành lập trường và ngày nhà giáo Việt Nam 

20/11/2017 với các nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

 Mục đích: 

- Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ viên chức của trường có một sân chơi lành mạnh, lý thú và bổ 

ích sau giờ làm việc. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao 

phong trào rèn luyện thân thể trong CBVC nhà trường. 

- Thông qua hội thao, tuyển chọn VĐV bổ sung cho các đội tuyển CĐ của trường tham gia giải thể 

thao các cấp. 

 Yêu cầu: 

- Xây dựng được phong trào từ cấp cơ sở, tăng nhanh số lượng Công Đoàn viên tham gia tập luyện 

các môn thể thao yêu thích. 

- Tập hợp được những tài năng trong các Khoa, Trung tâm và Phòng ban để thành lập đội tuyển. 

- Triển khai rộng rãi đến CBVC trong toàn trường. 

- Chấp hành đúng điều lệ, luật thi đấu các môn thể thao. 

II. NỘI DUNG: 

1. Tên gọi: HỘI THAO CÔNG ĐOÀN CHÀO MỪNG 20-11 

2. Đối tượng: Là đoàn viên Công đoàn trường đang công tác tại trường  

3. Thời gian - địa điểm: 

- Hội thao diễn ra từ 10/11/2017 đến 30/12/2017. 

- Tại các sân vận động trong trường. 

- Bốc thăm xếp lịch bóng đá: 15h00, ngày 25/11/2017, tại VP Công Đoàn (lầu 10). 

- Bốc thăm xếp lịch các môn khác: 15h00, ngày 14/11/2017, tại VP Công Đoàn (lầu 10). 

4. Nội dung : gồm các môn 

1- Bóng đá nam (5 người/đội ) 

2- Môn cầu lông (đôi nam, đôi nam nữ, đôi nữ) 

3- Bóng bàn nam, nữ (đơn nam, đơn nữ)  

4- Môn cờ tướng (cá nhân) 

5- Kéo co (5nam + 5nữ) 

6- Chạy tiếp sức (4 x 100m ) 2 nam + 2 nữ 

7- Môn quần vợt (đôi nam) 

- Các chi tiết được qui định cụ thể trong Điều lệ của Hội thao. 

- Môn Bóng đá khởi tranh vào lúc 17h00 ngày 03/12/2017 (dự kiến), tại Sân Vận Động Trường. 



 

- Môn Cờ tướng thi đấu vào lúc 7h15 ngày 16/11/2017 (thứ 5) tại Sảnh tòa nhà TT. 

 Kéo co và Chạy tiếp sức thi đấu vào lúc7h15 ngày 18/11/2017 (thứ 7) tại sảnh tòa nhà trung tâm. 

- Môn Cầu lông và Bóng bàn thi đấu vào lúc 7h15 ngày 25/11/2017 (thứ 7) tại sân Trường Học 

Viện Chính Trị. Quận 9. 

- Môn Quần vợt thi đấu vào lúc 8h00 ngày 26/11/2017 (Chủ nhật), tại Trung tâm Thể Thao Quận 

Thủ Đức. 

5. Đăng ký tham gia:  

- Các Khoa/ Trung tâm và Phòng ban tập hợp, thành lập đội tuyển theo các môn quy định mang tên 

của đơn vị mình. (Gửi danh sách đăng ký (kèm file) vinhtp@hcmute.edu.vn)  A. Vinh ĐT 

:0913698288). 

- Các Khoa/Trung tâm và Phòng ban khi đăng ký nhớ ghi số điện thoại của người đại diện. 

- Thời gian đăng ký tham gia hội thao các môn từ ngày 05/11/2017 đến hết ngày 12/11/2017. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban tổ chức: 

 Ông Nguyễn Nam Thắng, Chủ Tịch Công Đoàn - Trưởng Ban - Phụ trách chung. 

 Ông Trần Phong Vinh, UVTV – Phó Ban TT - Phụ trách chuyên môn, Kéo co . 

 Ông Nguyễn Văn Quận, Trưởng BMGDTC –  Phụ trách giải Quần vợt. 

 Ông Phan Kim Thành, UVBCH - Ủy viên - Phụ trách Bóng đá và Cờ tướng. 

 Ông Phạm Đức Hậu, BMGDTC, Phụ trách môn Cầu lông. 

 Ông Đỗ Hoàng Long, BMGDTC, Phụ trách môn Bóng bàn. 

 Bà   Nguyễn Thị Mai Ly, UVBCH , Ủy viên - Phụ trách công tác tổ chức, hậu cần. 

 Ông Lê Thanh Hữu, UVBCH - Ủy viên - Phụ trách công tác tổ chức, hậu cần. 

2. Đề xuất phối hợp: 

 Đề xuất TT Giáo dục thể chất và Quốc phòng chuẩn bị sân bãi và Nhà thi đấu để phục vụ Hội 

thao. 

 Đề nghị các Công đoàn bộ phận tham mưu Lãnh đạo đơn vị hỗ trợ để các đoàn viên CĐ tham gia 

Hội thao có điều kiện tham dự giải. 

3. Tiến độ thời gian: 

 27/10/2017  : Lập kế hoạch và Điều lệ. 

 31/10/2017  : Họp góp ý dự thảo Kế hoạch, Điều lệ. 

 01/11/2017  : Trình duyệt BGH. 

 03/11/2017  : Triển khai đến các Công Đoàn bộ phận. 

 Từ 04/11 - 12/11/2017 : Đăng ký tham gia các môn hội thao. 

 Từ 15/11 đến 30/12/2017: Tiến hành tổ chức và thi đấu theo lịch thi đấu. 

 Vì phong trào chung và để Hội thao thành công tốt đẹp, đề nghị các công đoàn bộ phận quan tâm 

thực hiện kế hoạch này. 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 

                       (Đã ký) 

 

TM BAN CHẤP HÀNH                                                                                                                                                           

CHỦ TỊCH 

                                                   (Đã ký) 

 

                                           Nguyễn Nam Thắng              

 

Nơi nhận: 

- BGH để báo cáo 

- BCH, CĐBP để thực hiện 

- VP lưu 

 


