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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

  Số: 79/KH-TCĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Thuận, ngày 24 tháng 11 năm 2016 

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị Quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về 
 “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, 

thể thao đến năm 2020” tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận 

 

Căn cứ Kế hoạch số 12-KH/CB ngày 07/10/2016 của Chi bộ Trường Caođẳng 
nghề tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 
của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát 
triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, Trường Cao đẳng nghề xây dựng 
kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2017 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

  1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền rộng rãi và cụ thể hóa việc triển khai thực 
hiện có hiệu công tác phát triển thể dục, thể thao gắn với thực hiện phong trào 
“Toàn dân rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại“; tạo sự chuyển biến 
về nhận thức và nâng cao chất lượng, thành tích trong quá trình tham gia hoạt động 
phong trào thể dục, thể thao của Trường. 

 2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thể chất và phong trào thể 
dục, thể thao; tăng cường công tác quản lý thể dục, thể thao . 

  3. Tăng cường công tác phối hợp với Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 
Hội Sinh viên để tổ chức thực hiện công tác phát triển phong trào thể dục, thể thao 
trong lực lượng viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên của Trường.   

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền  

- Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền cho viên chức, người 
lao động, học sinh, sinh viên Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ 
Chính trị (khóa XI) và Chương trình hành động số 12-NQ/TU ngày 27/8/2012 của 
Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh  về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.   

- Vận động viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên hình thành ý 
thức tự giác, thói quen tập luyện thể dục, thể thao; tích cực tham gia các hoạt động, 
phong trào thể dục, thể thao do Trường, các đoàn thể tổ chức.  
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2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thể chất và phong 
trào thể dục, thể thao 

  - Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình giảng dạy giáo dục thể chất cho 
học sinh, sinh viên gắn với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục quốc phòng, giáo dục 
sức khỏe và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.  

- Bố trí giáo viên giảng dạy môn giáo dục thể chất có trình độ chuyên ngành 
đáp ứng yêu cầu giáo dục thể chất.  

- Phát triển các hoạt động thể dục, thể thao theo hướng đa dạng hóa; xây 
dựng  các loại hình câu lạc bộ, các lớp năng khiếu thể thao. 

- Khai thác có hiệu quả các sân chơi, bãi tập,...hiện có của Trường như: Sân 
bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ để đáp ứng nhu cầu luyện tập và thi đấu các giải thể 
thao. Tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động ngoại khóa về thể dục, thể thao cho 
học sinh, sinh viên; nhất là đối tượng học sinh nội trú.  

  - Khuyến khích, vận động và tạo mọi điều kiện cho viên chức, người lao 
động tham gia và duy trì rèn luyện thể dục, thể thao; xây dựng chương trình, kế 
hoạch để đẩy mạnh hoạt động và nâng cao chất lượng thể dục, thể thao trong 
Trường. 

- Hàng năm phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động thể thao cho 
viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tham gia như: Giải bóng đá Mini 
học sinh, sinh viên truyền thống; Giải bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam; bóng đá 
nam. Tiếp tục duy trì và từng bước phát triển môn võ cổ truyền dân tộc Vôvinam 
trong học sinh, sinh viên. 

  - Thường xuyên tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyển với các cơ quan, đơn 
vị và doanh nghiệp có mối quan hệ công tác với Trường; tham gia Hội thi, hội thao 
do Khối Thi đua 5 và tỉnh tổ chức.  

3. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thể dục, thể thao 

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Nhà trường với các đoàn thể về hoạt động 
thể dục, thể thao. 

  - Tăng cường đầu tư xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 
công tác giáo dục thể chất trong Trường, phục vụ hoạt động thể thao ngoại khóa 
cho học sinh, sinh viên theo quy chế của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.     

- Xây dựng cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân, tập thể trong và ngoài 
Trường có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển thể dục, thể thao của 
Trường. 

- Tiếp tục củng cố, đổi mới phương thức hoạt động Ban Thể dục, thể thao 
phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Trường gắn với việc định hướng các hoạt động 
phong trào thể dục, thể thao trong viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. 
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  - Định kỳ hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, khắc phục 
những hạn chế, tồn tại và triển khai thực hiện hiệu quả hơn các phong trào thể dục, 
thể thao; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 
các phong trào thể dục, thể thao. 

 III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TỔ CHỨC TỪ NĂM 2017 
ĐẾN NĂM 2020 

Trên cơ sở phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên 
Trường, hàng năm tổ chức các hoạt động thể thao thu hút viên chức, người lao 
động và học sinh, sinh viên tham gia như:  

1. Giải bóng đá truyền thống Học sinh, sinh viên chào mừng ngày thành lập 
Trường 05/01 và Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam 09/01.  

2. Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân (tháng 3). 

3. Giải bóng đá nam chào mừng Kỷ niệm Ngày giải phóng quê hương Phan 
Thiết và Thống nhất đất nước 30/4 (tháng 4/2017). 

4. Chủ trì Hội thao Khối thi đua 5 năm 2017 (Khối Văn hóa-Xã hội tỉnh) 

5. Tham gia các hoạt động phong trào, hội thi, hội thao do Khối thi đua 5, 
tỉnh tổ chức.  

6. Giải bóng chuyền nữ viên chức, người lao động. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị  

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường, tham mưu Ban Giám hiệu triển 
khai công tác quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 12-NQ/TU ngày 
27/8/2012 của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 
trong lực lượng viên chức, người lao động;  

- Tham mưu quy chế phối hợp giữa Nhà trường với các đoàn thể về hoạt 
động thể dục, thể thao; cụ thể hóa Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo cho cấp trên 
theo quy định.  

2. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên 

- Tổ chức vận động học sinh, sinh viên ý thức tự giác, thói quen tập luyện thể 
dục, thể thao; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thể dục, thể thao do 
Trường, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức. 

- Phối hợp với Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ, Đoàn Thanh niên, Hội sinh 
viên trong việc đa dạng hóa các hoạt động thể thao gắn với  xây dựng  các loại hình 
câu lạc bộ, các lớp năng khiếu. Tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động ngoại 
khóa về thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên; nhất là đối tượng học sinh nội trú.  
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3. Phòng Đào tạo, các Khoa chuyên môn 

- Tiếp tục tham mưu việc đổi mới nội dung chương trình giảng dạy giáo dục 
thể chất cho học sinh, sinh viên gắn với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục quốc 
phòng, giáo dục sức khỏe và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.  

- Bố trí giáo viên giảng dạy môn giáo dục thể chất có trình độ chuyên ngành 
đáp ứng yêu cầu giáo dục thể chất.  

4. Trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình 
thực tế của đơn vị cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch của đơn vị để thực hiện. 
Đồng thời, tổ chức vận động viên chức, người lao động tham gia đầy đủ các hoạt 
động phong trào thể dục, thể thao do Trường tổ chức.  

5. Phòng Tài vụ: Tham mưu kinh phí tổ chức các hoạt động thể dục, thể 
thao trong năm.  

6. Đề nghị Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phối hợp chặt chẽ 
với chính quyền trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động thể dục, thể thao 
theo kế hoạch. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, hàng năm các đơn vị được giao nhiệm 
vụ chủ động phối hợp tham mưu Ban Giám hiệu về kế hoạch triển khai chi tiết phù 
hợp với tình hình thực tế của Trường. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Thực hiện Nghị Quyết số 08-
NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo 
bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” của Trường Cao đẳng 
nghề tỉnh Bình Thuận, yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, 
đồng bộ và có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:                    HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Sở VH-TT&DL; 
- Ban Giám hiệu;                                                                                             
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Công đoàn, Đoàn TN; 

- Lưu: VT, TCHCQT (QT 05b).                                                     Nguyễn Thanh Tâm 
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