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KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức Hội thao sinh viên Khoa Văn hóa – Du lịch và Công tác xã hội  

năm học 2022 – 2023  

 
 

  Căn cứ kế hoạch hoạt động và đào tạo của Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã 

hội năm học 2022 – 2023; 

  Thực hiện chương trình hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, năm 

học 2022 – 2023.  

  Khoa Văn hóa – Du lịch và Công tác xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thao 

sinh viên, năm học 2022 – 2023 như sau:  

 1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Thiết thực chào mừng năm học mới và kỷ niệm 40 năm (20/11/1982 – 

20/11/2022) ngày Nhà giáo Việt Nam.  

- Tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho sinh viên, tăng cường giao lưu kết nối trong 

hoạt động và học tập. 

- Phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao trong đoàn viên thanh niên. 

- Tuyển chọn vận động viên năng khiếu vào đội tuyển Khoa chuẩn bị cho Hội thao 

cấp Trường, năm học 2022 – 2023.  

2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

  - Sinh viên chính quy Khoa Văn hóa – Du lịch và Công tác xã hội. 

 3. NỘI DUNG THI ĐẤU 

 - Bóng chuyền: Nam, nữ 

 - Bóng đá 5 người: Nam, nữ 

 4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

- Thời gian thi đấu: 

+ Thi đấu nội dung bóng chuyền nam, nữ: Ngày 05 tháng 11 năm 2022. 

+ Thi đấu nội dung bóng đá nam, nữ: Ngày 06 tháng 11 năm 2022.  

- Địa điểm: Sân bóng chuyền, sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Đại học Đồng Tháp. 

5. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC 

- Ông Trần Hoàng Phong Phó Trưởng khoa Trưởng Ban tổ chức 

- Ông Đinh Văn Nhân  Quản lý sinh viên Phó Trưởng Ban tổ chức 

- Bà Lương Thị Huỳnh Như Giáo vụ, tài chính Ủy viên 

- Ông Dương Văn Khánh P. Trưởng BM CTXH Ủy viên 



- Bà Nguyễn Trần Mai Trâm P. Trưởng BM VNH Ủy viên 

- Ông Dương Thanh Tùng P. Trưởng BM QLVH Ủy viên 

- Ông Lê Văn Vũ Bí thư LCĐ Khoa Ủy viên 

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

6.1. Quản lý sinh viên 

- Xây dựng kế hoạch và phụ trách triển khai thực hiện. 

- Thông báo đến cán bộ, giảng viên, các lớp sinh viên tham gia và cổ vũ Hội thao. 

6.2. Giáo vụ, tài chính 

- Tham mưu nguồn kinh phí khoán cho hoạt động Hội thao. 

- Hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán. 

6.3. Liên Chi đoàn  

- Phối hợp tổ chức Hội thao theo phân công của kế hoạch. 

- Thông báo kế hoạch đến các đoàn viên Chi đoàn tham gia và cổ vũ. 

- Phân công đoàn viên phụ trách: thư ký, hậu cần, săn sóc, chụp ảnh truyền thông. 

6.4. Cố vấn học tập 

- Triển khai kế hoạch Hội thao đến lớp cố vấn. 

- Tuyển chọn vận động viên thành lập đội tuyển tham gia thi đấu. 

- Quản lý và cổ vũ các lớp trong suốt thời gian diễn ra Hội thao. 

6.5. Sinh viên 

- Tập luyện các nội dung để tham gia Hội thao theo hướng dẫn của Cố vấn học tập 

hoặc phụ trách đội. 

- Sinh viên không trực tiếp tham gia thi đấu cũng phải tham dự đầy đủ, cổ vũ nhiệt 

tình, lịch sự trong thời gian diễn ra Hội thao. 

7. KINH PHÍ  (Trích từ nguồn kinh phí khoán hoạt động thể dục thể thao) 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên Khoa Văn hóa – Du lịch và Công 

tác xã hội năm học 2022 – 2023, đề nghị các bộ phận phối hợp thực hiện đúng nội dung 

kế hoạch này./.   

Nơi nhận:                                                                                     

- Lãnh đạo Khoa (chỉ đạo);   

- Quản lý sinh viên, giáo vụ (thực hiện);                                               

- Liên Chi đoàn (thực hiện); 

- Cố vấn học tập (thực hiện);  

- Các lớp sinh viên (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

P.TRƯỞNG KHOA 

                                    

(đã ký) 

 

 

Trần Hoàng Phong 

  


