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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Biên Hòa, ngày 03 tháng 03 năm 2014 

 

KẾ HOẠCH 
Giải bóng chuyền Nam – Nữ sinh viên  

Trường Đại học Lạc Hồng năm học 2013 – 2014 
 

 

I. MỤC ĐÍCH: 

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2014), kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền Nam 

(30/04/1975 - 30/04/2013) và ngày Quốc tế lao động 01/05. 

Đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của sinh viên. Rèn luyện sức khỏe, giải trí vui 

chơi lành mạnh góp phần phòng chống đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. 

Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có dịp giao lưu lẫn nhau, tăng thêm tinh thần 

đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống thường ngày. 

Lựa chọn các vận động viên có năng khiếu bóng chuyền để bổ sung vào đội tuyển 

bóng chuyền của trường. 

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG 

1. Thời gian 

Họp trưởng đoàn và bốc thăm thi đấu vào 11h00 ngày 15/3/2014 tại Trung tâm 

Giáo dục thể chất. 

Khai mạc và thi đấu từ ngày 18/3/2014 đến ngày 29/3/2014. 

Chung kết và trao giải vào ngày 29/3/2014. 

Lưu ý: Khi các đội tiến hành bốc thăm xong thì Ban tổ chức sẽ xếp lịch thi đấu cụ 

thể cho từng đội. 

2. Địa điểm :  

Trung tâm Giáo dục thể chất của trường. 
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3. Đối tượng tham dự: 

Tất cả sinh viên đang theo học hệ chính quy tại trường đều được quyền tham gia thi 

đấu. 

4. Thủ tục đăng ký: 

Danh sách đăng ký (thao mẫu của BTC) phải có xác nhận của lãnh đạo Khoa gửi về 

Phòng Đào tạo. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành kế hoạch đến 11g00 ngày 

15/3/2014. Liên hệ thầy Đèo Đăng Khoa – SĐT: 0908.515.289. 

Mỗi khoa được đăng ký 01 đội bóng chuyền nam và 01 đội bóng chuyền nữ. Đăng 

ký tối đa 14 người /01 đội (01 trưởng đoàn, 01 HLV,12 VĐV). 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

Thành lập Ban tổ chức: 

Thầy Đèo Đăng Khoa  Phòng Đào tạo   Trưởng ban 

Thầy Trần Tiến   Phó Bí thư đoàn trường  Phó ban thường trực 

Thầy Vũ Văn Tuấn   Phó Trưởng phòng CTS  Phó ban 

Thầy Lý Quốc Hiền   Phòng Đào tạo    Thành viên 

Thầy Phan Văn Đạo   Phòng Đào tạo    Thành viên 

Thầy Nguyễn Văn Cang   Phòng Đào tạo    Thành viên 

Mời các trưởng đoàn của mỗi đội bóng tham gia BTC với tư cách là thành viên. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

 Đối với Nam: 

 Đội vô địch: Tiền thưởng + Cúp, giấy khen và cờ lưu niệm; 

 Đội hạng nhì: Tiền thưởng + giấy khen và cờ lưu niệm; 

 Đội hạng ba: Tiền thưởng + giấy khen và cờ lưu niệm; 

 Cầu thủ sắc nhất: Tiền thưởng + giấy khen; 

 Chuyền hai xuất sắc nhất: Tiền thưởng + giấy khen. 

 Đối với Nữ: 

 Đội vô địch: Tiền thưởng + Cúp, giấy khen và cờ lưu niệm; 

 Đội hạng nhì: Tiền thưởng + giấy khen và cờ lưu niệm; 
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 Đội hạng ba: Tiền thưởng + giấy khen và cờ lưu niệm; 

 Cầu thủ sắc nhất: Tiền thưởng + giấy khen; 

 Chuyền hai xuất sắc nhất: Tiền thưởng + giấy khen. 

V. DỰ TRÙ KINH PHÍ  (file đính kèm) 

Trên đây là kế hoạch giải bóng chuyền Nam – Nữ trường ĐH Lạc Hồng năm học 

2013 – 2014. Kính đề nghị quý thầy, cô và các Phòng, Khoa liên quan giúp đỡ, tạo điều 

kiện thuận lợi cho Ban tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra. 

Kính mong nhà trường xem xét, phê duyệt để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ 

chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 

 

 
Nơi nhận: 

- BGH nhà trường (để báo cáo); 

- Các đơn vị trong toàn trường (để phối hợp thực hiện); 

- Lưu ĐT. 

DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

NGND.TS. Đỗ Hữu Tài 

TM. BAN TỔ CHỨC 

 

 

 

 

 

 

Đèo Đăng Khoa 

  


