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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động thể thao  

chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và 5 năm 2022 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

– Nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao trong đội ngũ viên 

chức, người lao động nhà trường; tạo khí thế thi đua lập thành tích chào mừng kỉ 

niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và 5 năm 2022. 

– Chuẩn bị cho các hoạt động của Khối thi đua năm trong năm 2022. 

– Tạo điều kiện cho viên chức, người lao động có dịp giao lưu, tạo không 

khí vui tươi, phấn khởi, rèn luyện sức khỏe phục vụ cho công tác giảng dạy và 

học tập của nhà trường. 

2. Yêu cầu 

– Các vận động viên chấp hành nghiêm Luật thi đấu, Điều lệ và những quy 

định của Ban tổ chức giải. 

– Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi đấu. 

II. NỘI DUNG  

1. Đối tượng tham gia 

– Tất cả viên chức, người lao động đang công tác tại trường Cao đẳng Y tế 

Bình Thuận. 

– Danh sách thi đấu các nội dung được thành lập theo khối Hành chính và 

khối Giáo viên. 

2. Nội dung thi đấu 

Bóng đá, Bóng chuyền hơi, Cầu lông (đôi nam, đôi nam nữ, đôi nữ). 

3. Thời gian và địa điểm thi đấu 

3.1. Thời gian 

Từ 17h30 các ngày 26, 27 và 28/4/2022. 

 



3.2. Địa điểm 

– Cầu lông: Nhà thi đấu trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận. 

– Bóng chuyền hơi: Sân trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận. 

– Bóng đá: Sân bóng đá Quốc Hùng. 

4. Giải thưởng 

Căn cứ vào danh sách đăng kí các nội dung thi đấu, Ban tổ chức sẽ trao giải 

theo các nội dung. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

– Công đoàn Trường lập kế hoạch tổ chức giải, phối hợp với Phòng Tài 

chính Kế toán dự trù kinh phí tổ chức. 

– Công đoàn phối hợp với các Giảng viên Giáo dục thể chất và Đoàn 

Thanh niên để tiến hành các công tác tổ chức giải. 

– Các bộ phận tạo điều kiện cho các vận động viên luyện tập và thi đấu. 

 

Nơi nhận: 
- Phó Hiệu trưởng; 

- Các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; 

- BCH Công đoàn; 

- Lưu: VT, CĐCS (Tự). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
Phạm Văn Chương 
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