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CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 70/KH– CĐ Cần Thơ, ngày 24 tháng 9 năm 2019 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thao truyền thống 

Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ năm 2019  
 

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA 

- Lập thành tích chào mừng ngày Thành lập Hội Liên hiêp ̣Phu ̣nữ Việt Nam 20/10, ngày 

Nhà giáo Việt nam 20/11; Chào mừng Hội nghị Công chức viên chức Trường Đại học Cần 

Thơ năm học 2019 - 2020; 

- Tạo sân chơi lành mạnh cho viên chức người lao động (VCNLĐ); Phát động phong 

trào rèn luyện thể dục thể thao trong VCNLĐ; Góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng 

dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý điều hành. 

II. NỘI DUNG 

1. Môn thi đấu 

 

2. Thời gian - Địa điểm 

2.1 Họp bốc thăm thi đấu 

- Thời gian:  15 giờ 00 ngày 09/10/2019 (chiều thứ tư). 

- Địa điểm: Hội trường 2, lầu 6, Nhà Điều hành. 

- Thành phần tham dự: Thành viên Ban tổ chức; Thành viên Ban Chuyên môn; Trưởng 

Ban Thông tin liên lạc;̣ đồng chí phụ trách thể thao các đơn vị; Đội trưởng các môn của 

đơn vị và Tổ trưởng trọng tài các môn thi đấu. 

2.2 Lễ khai mạc 

- Thời gian: 18 giờ 00 ngày 13 tháng 10 năm 2019 ( tối chủ nhật) 

- Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo Khu II. 

- Mỗi đơn vị cử ít nhất 02 đoàn viên công đoàn tham dự. 

2.3 Thời gian - Địa điểm thi đấu các môn 

2.3.1 Thời gian 

- Bóng chuyền hơi nữ: Thi đấu lúc 7 giờ 30 chủ nhật 27/10/2019 và 03/11/2019. 

- Bóng chuyền nam: Thi đấu lúc 7 giờ 30 chủ nhật hàng tuần, từ ngày 13/10/2019. 

- Bóng đá: Thi đấu lúc 7 giờ 30 và 18 giờ 00 chủ nhật hàng tuần, từ ngày 13/10/2019. 

TT Môn thi đấu 
Đối tượng  TT Môn thi đấu Đối tượng 

Nam Nữ   Nam Nữ 

1 Bóng đá  x  6 Cờ vua x x 

2 Bóng chuyền nam x  7 Đá cầu x x 

3 Bóng chuyền hơi nữ   x 8 Bóng bàn x x 

4 Cầu Lông x x 9 Cờ tướng x x 

5 Quần vợt x x 10 Đi bộ thể thao x x 



- Các môn cờ tướng, cờ vua: Thi đấu lúc 7 giờ 30 ngày 10/11/2019.  

- Các môn quần vợt, đá cầu: Thi đấu từ ngày 4-10/11/2019.  

- Môn cầu lông: Bốc thăm và thi đấu lúc 18 giờ 00 ngày 28/10/2019 đến ngày 

03/11/2019 các thứ 2, 4, 6 hàng tuần.   

- Môn bóng bàn: Bốc thăm và thi đấu lúc lúc 18 giờ 00 ngày 28/10/2019 đến ngày 

03/11/2019 các thứ 3, 5, 7 hàng tuần.   

2.3.2 Địa điểm thi đấu 

- Nhà thi đấu mới Khu II, gồm các môn: Bóng chuyền hơi nữ, cờ tướng, cờ vua, đi bộ 

thể thao. 

- Sân cỏ nhân tạo Khu II: Bóng đá. 

- Nhà thi đấu cũ (BMGDTC), gồm các môn: Bóng bàn, cầu lông, đá cầu, bóng chuyền 

nam (sân bóng chuyền cũ). 

- Sân quần vợt Khu I: Môn quần vợt. 

2.3 Lễ bế mạc, trao thưởng  

- Lễ Bế mạc sẽ diễn ra sau khi tham gia thi đấu xong môn đi bộ thể thao Nam và Nữ. 

- Các cổ đông ̣viên và vận động viên tập trung tại Nhà thi đấu mới Khu II để tham gia 

môn đi bô.̣  

+ Thời gian thi đấu: 7 giờ 30 ngày 17 tháng 11 năm 2019. 

+ Địa điểm: Nhà thi đấu mới Khu II. 

+ Môn đi bô ̣có thêm các giải khuyến khích và giải thưởng cho tập thể lãnh đạo đơn vị.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.1 Công đoàn các đơn vị 

Các đơn vị công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường đăng ký tham gia thi đấu từng bộ môn 

thi đấu (theo mẫu) với Ban Tổ chức tổng hợp qua email vpcongdoan@ctu.edu.vn và 

hoithaocongdoan@ctu.edu.vn (bản giấy gửi về VP. Công đoàn) đến hết ngày 04/10/2019. 

3.2. Phối hợp và hỗ trợ 

- Ban Tổ chức đề nghi:̣ Bộ môn Giáo dục Thể chất quan tâm hỗ trợ nhân lực, sân bãi thi 

đấu và tư vấn chuyên môn cho Hội thao. 

- Công đoàn Phòng Công tác Chính trị: cử lực lượng bảo vê ̣lúc 7 giờ 30 ngày 17/11/2019 

hỗ trơ ̣dọn đường cho môn đi bô ̣(ông Võ Văn Ký phu ̣trách, ĐT: 0937790488). 

- Công đoàn Phòng Công tác Sinh viên: cử cán bô ̣y tế trực khi có xảy ra sư ̣cố: Số điện 

thoại Tổ Y tế trường 0292.3872 177. 

- Công đoàn Phòng Kế hoạch Tổng hợp: cử người và xe khi có trường hợp cần cấp cứu: 

Số điện thoại của Tổ Ô tô: 0292 3872 200; 0292 3838 137 hoặc ông Huỳnh Thanh Quan ĐT: 

0913849804. 

 
Nơi nhận: 

- - BTV Đảng ủy (để b/c); 

- - Ban Giám hiệu Trường (để biết); 

- - BTV Công đoàn Trường (để c/đ); 

- - Ban tổ chức (để t/h); 

- - BMGDTC, P.CTCT, P.CTSV (để phối hợp); 

- - Công đoàn các đơn vị (để t/h); 

- - Lưu VP.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Dương Thị Tuyền 
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