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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi thời trang “Nét đẹp Giảng đường” và Thi đấu thể thao
Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 72/KHĐHTDM ngày 17/10/2017 về việc Tổ chức các
hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017. Ban Chấp hành công đoàn
Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi thời trang “Nét đẹp giảng đường” và thi
đấu thể thao với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Tổ chức, tuyên truyền vận động CBCNVC tích cực tham gia các hoạt động văn
hóa nghệ thuật, phong trào thể thao sau những giờ làm việc. Hoạt động được diễn ra
trên tinh thần hợp tác giao lưu và tiết kiệm Tạo một sân ch i văn hóa rộng kh p toàn
trường, đ nh hướng th m m về sáng tạo và hư ng thụ nghệ thuật trong CBCNVC,
qua đó phát hiện và i dư ng các nhân tố có năng khiếu trong l nh vực nghệ thuậtvà
thể dục thể thao làm n ng cốt để phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể
thao đáp ứng nhu cầu sáng tạo, sinh hoạt và hư ng thụ văn hóa lành mạnh trong
CBCNVC.
2. Yêu cầu:
- Huy động được đông đảo đoàn viên công đoàn trong Nhà trường tham
gia với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình
- Mọi tổ chức cá nhân tham dự có trách nhiệm chấp hành điều lệ giải của
Ban tổ chức.
- Đoàn kết, phát huy tinh thần cao thượng trong thể thao và đảm ảo an
toàn tuyệt đối trong quá trình thi đấu
- Hiệu quả, vui tư i, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà
trường và công đoàn Trường, tránh lãng phí, phô trư ng, hình thức
II. NỘI DUNG
1. Hội thi “Nét đẹp giảng đường” năm 2017: (có thể lệ kèm theo)
 Thời gian:
+ V ng loại: 13 giờ 30 ngày 11/11/2017
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+ V ng chung kết: 13 giờ 30 ngày 15/11/2017
 Địa điểm: Hội trường I trường Đại học Thủ Dầu Một
 Đối tượng tham gia: là cán ộ, viên chức và người lao động đang công
tác hoặc làm việc tại trường Đại học Thủ Dầu Một
 Số lượng: Mỗi tổ công đoàn đăng ký ít nhất 01 đôi nam nữ
2. Thi đấu các phong trào thể thao
Môn thi đấu: g m 4 môn có thể lệ kèm theo


Môn óng àn nam, nữ



Môn cờ tướng nam, nữ



Môn cờ vua nam, nữ



Môn cầu lông nam, nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ

Ghi chú: Đăng ký tham gia tại phòng Công tác Sinh viên hoặc gửi qua
email: hoantd@tdmu.edu.vn cho thầy Trần Đức Hoàn (ĐT: 0908.296.065).
Thời gian đăng ký từ ngày ban hành kế hoạch đến 15 giờ ngày 07/11/2017.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
 Ban Chấp hành Công đoàn giao cho Ban phong trào xây dựng kế hoạch, điều lệ,
kinh phí tổ chức và tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo phục vụ
Hội thi thời trang và thi thể thao của cán ộ viên chức.
 Các tổ trư ng công đoàn triển khai kế hoạch và vận động công đoàn viên tích
cực tập luyện và tham gia./.
Nơi nhận:
 Đảng ủy;
 BCH công đoàn;
 Các tổ công đoàn;
 Lưu

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
( đã ký)
Võ Thị Cẩm Vân
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