
 

 

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TPHCM    CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG ĐOÀN ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

               
                Số:  36  /KH-CĐ                          TpHCM, ngày 08  tháng 05 năm 2018 

KẾ HOẠCH 
Tham gia thi đấu giao lưu hội thao  

các Trường Đại học liên kết năm 2018 

   

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:   

- Thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn cơ sở các Trường Đại học liên kết khu vực phía 

Nam. 

- Chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam (30-4), 132 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5) và 

ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Động viên khuyến khích phong trào rèn luyện và thi đấu các môn thể thao trong cán bộ, giáo 

viên, công nhân viên các trường, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên gặp gỡ, giao lưu, trao 

đổi học tập kinh nghiệm giảng dạy, hoạt động công đoàn, tăng cường sự đoàn kết hiểu biết lẫn nhau 

giữa các trường. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian – địa điểm:  

 Thời gian thi đấu: từ ngày 26-27/05/2018.  

 Địa điểm: Tại trường Đại Học Sư Phạm TPHCM. 

2. Đối tượng tham dự: 

 Là đoàn viên Công Đoàn đang công tác tại trường (đã được tuyển chọn: đạt thành tích cao ở 

các kỳ hội thao nội bộ và cấp câu lạc bộ.) 

3. Nội dung các môn thi đấu: 

 

 Bóng đá nam (5 người) 

 Bóng chuyền nam.  

 Cầu lông: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội 

 Bóng bàn: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.  

 Quần vợt: đôi nam và đôi lãnh đạo. 

 Cờ tướng: đồng đội. 

 Kéo co: ( 4 nam + 4 nữ ) 

III. DỰ KIẾN CÁC MÔN THI ĐẤU: 

 Thời gian và địa điểm:  

 Môn Bóng đá: (14 VĐV). (Có danh sách kèm theo.) 

 Thời gian thi đấu: (dự kiến)Vào lúc 8h00,ngày 26/05(thứ 7) và vào lúc 7h00, 

ngày 27/05(chủ nhật).  

 Địa điểm thi đấu: SVĐ trường Đại Học Sư Phạm .   

 Môn Bóng chuyền: (12VĐV). ( Có danh sách kèm theo.) 

 Thời gian thi đấu:(dự kiến)Vào lúc 8h00,ngày 26/05(thứ 7) và vào lúc 7h00, 

ngày 27/05(chủ nhật).  

  Địa điểm thi đấu:Nhà thi đấu trường Đại Học Sư Phạm .    

 Môn Bóng bàn: (8 VĐV) (Có danh sách kèm theo.) 

 Thời gian thi đấu:Vào lúc 8h00,ngày 26/05(thứ 7) và vào lúc 7h00, ngày 

27/05(chủ nhật).  

  Địa điểm thi đấu:Nhà thi đấu trường Đại Học Sư Phạm.  

 Môn Cầu lông: (9VĐV). (Có danh sách kèm theo.) 



 

 

 Thời gian thi đấu :Vào lúc 8h00,ngày 26/05(thứ 7) và vào lúc 7h00, ngày 

27/05(chủ nhật).  

 Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu Trường Đại Học Sư Phạm. 

 Môn Quần vợt:( 6 VĐV) (Có danh sách kèm theo.) 

 Thời gian thi đấu:Vào lúc 14h00,ngày 26/05(thứ 7) và vào lúc 7h00, ngày 

27/05(chủ nhật).  

  Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu trường Đại Học Sư Phạm. 

 Môn Cờ tướng: (3 VĐV) (Có danh sách kèm theo.) 

 Thời gian thi đấu: Ngày 26/05(thứ 7) và vào lúc 7h00, ngày 27/05(chủ nhật).  

  Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu trường Đại Học Sư Phạm. 

 Môn Kéo co: (12 VĐV) (Có danh sách kèm theo.) 

 Thời gian thi đấu: Ngày 26/05(thứ 7) và vào lúc 7h00, ngày 27/05(chủ nhật).  

  Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu trường Đại Học Sư Phạm. 
a. Họp bốc thăm: 

 Lúc 09h00 ngày 21/05/2018. Kính mời các trưởng đoàn đến bốc thăm và thống nhất 

điều lệ giải tại Nhà thi đấu trường Đại Học Sư Phạm TPHCM . 

 Lúc 14h00 ngày 26/05/2018. Hội thảo về “ Vai trò Công đoàn trong cơ chế tự chủ 

Đại học” 

 Khai mạc Hội thao vào lúc 7h00 ngày 26/05/2018.(Nhà thi đấu Trường Đại Học 

Sư Phạm). 

 Bế mạc và liên hoan Hội thao vào lúc 11h30 ngày 27/05/2018.( Căn tin Trường 

Đại Học Sư Phạm). 

b. Đăng ký: 

 Gửi bản đăng ký gồm: danh sách đoàn, danh sách vận động viên (theo mẫu) về VPCĐ  

Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM. 

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: 

1. Thành lập ban tổ chức : 

1. Ông Nguyễn Nam Thắng  Trưởng ban  

2. Ông Trần Phong Vinh             Phó ban chuyên môn 

3. Ông Vũ Đình Huấn    Phụ trách môn bóng chuyền.  

4. Ông Đỗ Hoàng Long               Phụ trách môn Bóng đá 

5. Bà Lê Mỹ Hạnh                      Phụ trách môn Cầu lông 

6. Ông Trần Công Tú                  Phụ trách môn Bóng bàn 

7. Nguyễn Thanh Bình                Phụ trách môn Kéo co 

8. Nguyễn Đức Thành                 Phụ trách môn Cờ tướng 

9. Nguyễn Văn Quận                  Phụ trách môn Quần vợt 

10. Bà Quách Văn Thiêm             Phụ trách báo cáo về hội thảo 

11. Bà Hoàng Trọng Mai Sương   Phụ trách hậu cần 

12. Bà Hoàng Thị Hằng                Phụ trách hậu cần 

13. Bà Phạm Thị Hưng                 Phụ trách hậu cần 

14. Bà Nguyễn Thị Mai Ly           Phụ trách hậu cần 

15. Ông Lê Thanh Hữu                 Phụ trách hậu cần ( Cầu lông ) 

16. Ông Nguyễn Đức Vượng        Phụ trách hậu cần ( Bóng chuyền) 

17. Ông Lưu Hải Nam                  Phụ trách hậu cần ( Bóng đá ) 

18. Và các Đ/c trong ban chấp hành Công Đoàn trường là ủy viên. 

2. Phối hợp đề xuất: 

-   Đề xuất xe 16 chổ và xe 45 chổ chở Đoàn Vận Động Viên đi thi đấu. 

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

kiện tham gia tập luyện và thi đấu . 
      -   Vì phong trào chung và để các đội tuyển thi đấu đạt thành tích tốt nhất, đề nghị các Công đoàn bộ 

phận quan tâm thực hiện kế hoạch này. 

      3. Tiến độ thời gian: 



 

 

 05/05/2018  : Lập kế hoạch. 

 12/05/2018  : Hoàn chỉnh và ban hành kế hoạch chính thức 

 15/05/2018  : Trình ký  

 25/05/2018                  : Bốc thăm thi đấu 

 26, 27/05/2018 : Diễn ra Hội thao theo KH. 

 

  TM. BCH Công Đoàn                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ 

         Chủ Tịch                                                                                                Ban tuyên giáo 

                                                    

          (Đã ký)                                                                    (Đã ký)                        

                                                    

Nguyễn Nam Thắng                                                                                    Trần Phong Vinh 

                                                                                                              

                         Duyệt của Ban Giám hiệu 


