
1 
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

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

Số: 20/KH-TCĐN 
 

 Bình Thuận, ngày 08 tháng 3 năm 2016 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức hoạt động phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, HS-SV Trường CĐN Bình Thuận 
 

 Để từng bước nâng cao phong trào hoạt động thể dục thể thao trong toàn 
trường, chuẩn bị tốt lực lượng để tham gia các giải thi đấu thể dục thể thao do 
Trường và các cơ quan đoàn thể trong tỉnh tổ chức, Ban thể thao xây dựng kế 
hoạch tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động (CBCNVC), học sinh, sinh viên (HSSV) Trường Cao đẳng nghề Bình 
Thuận trong năm 2016, nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục đích – Yêu cầu 

- Đẩy mạnh sự phát triển của phòng trào tập luyện thể dục, thể dục thể thao 
trong tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, HSSV trong toàn 
trường. 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, HSSV về lợi ích của việc rèn 
luyện thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe. 

- Tuyển chọn, bồi dưỡng, rèn luyện cho lực lượng vận động viên nòng cốt 
của Trường tham gia thi đấu các giải thể dục thể thao do các cơ quan đoàn thể 
trong tỉnh tổ chức. 

2. Nội dung 

- Trên cơ sở kêu gọi tất cả CBCNVC và HSSV tham gia tập luyện tạo 
phong trào sôi nổi và từ đó tuyển chọn ra lực lượng nòng cốt để huấn luyện tham 
gia các giải cao hơn. 

- Khuyến khích tất cả CBCNVC và HSSV duy trì thường xuyên phong trào 
tập luyện thể dục thể thao các môn năng khiếu của từng người (tự tập luyện 
bóng bàn, cầu lông…). 

- Tập trung vào tập luyện các môn bóng đá nam; bóng chuyền nam, nữ. 

- Thành lập đội bóng đá nam CBCNVC trong đó có danh sách đội nòng cốt 
bắt buộc phải tham gia tập luyện thường xuyên, khuyến khích tất cả các thành 
viên nam trong trường cùng tham gia tập luyện.  

- Thành lập đội bóng chuyền nam bao gồm cả CBCNVC và HSSV có năng 
khiếu cùng tham gia tập luyện (lực lượng HSSV sẽ tuyển chọn và tham gia tập 
sau). 

- Thành lập đội bóng chuyền nữ CBCNVC trên cơ sở khuyến khích tất cả 
thành viên nữ trong trường có năng khiếu cùng tham gia.  

- Trong quá trình tập luyện có thể mời huấn luyện viên về hướng dẫn kỹ, 
chiến thuật để nâng cao chất lượng luyện tập. 
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 3. Thời gian, địa điểm  

 - Tất cả các đội tuyển bắt đầu tập luyện ngay sau khi kế hoạch này được 
thông qua. 

 - Môn bóng đá nam CBCNVC tập luyện 02 buổi/tuần bắt đầu từ 17 giờ 00 
các ngày thứ 2 và thứ 4 hàng tuần tại sân Trường CĐN Bình Thuận. Nếu số 
lượng tham gia đông để sân bãi đáp ứng đủ cho VĐV tập cùng một lúc sẽ bố trí 
vẽ lại sân để tập luyện bóng đá 7 người (khi đó sẽ dự trù sơn vẽ sân sau). 

 - Môn Bóng chuyền nam CBCNVC+HSSV và bóng chuyền nữ giai đoạn 
đầu tập chung tại sân bóng chuyền cạnh xưởng Ô tô xe máy, 02 buổi/tuần vào 
lúc 17 giờ 00 ngày thứ 3 và thứ 5. 

- Hàng tháng có tổ chức giao lưu, cọ sát để mở rộng phong trào và tích lũy 
kinh nghiệm cho các đội. 

- Ngoài thời gian trên khuyến khích các CBCNVC có thể tự thu xếp tập 
luyện để nâng cao kỹ năng của bản thân. 

4. Kinh phí thực hiện 

- Để chuẩn bị cho quá trình tập luyện Nhà trường hỗ trợ kinh phí như sau: 

Stt 
Tên vật tư tập 

luyện 
ĐVT SL 

Đơn giá, 
đồng 

Thành 
tiền, đồng 

Ghi chú 

I Kinh phí ban đầu 

1 Lưới bóng chuyền Cái 01   Xuất kho 

2 

Bộ dụng cụ để căng 
lưới bóng chuyền 
(Dây thép Ø4; 02 
tăng đơ, 04 ma ní) 

Bộ 01 120.000 120.000  

3 
Bóng chuyền da 
động lực DL 220C 

Quả 02 210.000 420.000  

4 
Bóng chuyền hơi 
Thăng Long 

Quả 02   
Công đoàn 

chuyển 

5 Bóng đá futsal Quả 02 220.000 440.000  

6 
Dầu nóng, dụng cụ 
y tế, … 

Bộ 01   Y tế trường 

Cộng 

(Chín trăm tám mươi ngàn đồng) 
980.000  

II Kinh phí hàng tháng 

1 Nước uống 20.000đ/buổi x 4buổi/tuần x 4 tuần/tháng = 320.000đ. 

- Tất cả các VĐV tự chuẩn bị giày thể thao để tham gia tập luyện. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Đề nghị các CBCNVC tích cực và chủ động sắp xếp công việc để tham 
gia hoạt động thể dục thể thao trong toàn trường. 
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- Giao đồng chí Trưởng ban thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi 
tập luyện đội bóng chuyền nam CBCNVC+HSSV và đội bóng chuyền nữ 
CBCNVC. 

- Giao đồng chí Phó trưởng ban thể thao có trách nhiệm theo dõi, duy trì, 
đôn đốc quá trình tập luyện của đội Bóng đá nam CBCNVC. 

Trên đây là kế hoạch tập luyện thể dục thể thao của Trường Cao đẳng nghề 
tỉnh Bình Thuận trong năm 2016. Đề nghị tất cả các CBCNVC và HSSV được 
lựa chọn nghiêm túc triển khai thực hiện để phong trào thể dục thể thao trong 
toàn trường ngày một đi lên./. 

 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (b/c); 
- Các Phòng, Khoa, Ban, TT (t/h); 
- Lưu: VT, Ban Thể thao. 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Nguyễn Hữu Ích 
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DANH SÁCH NÒNG CỐT ĐỘI BÓNG ĐÁ NAM CBCNVC 
 

STT Họ và tên Đơn vị Phân công 

1 Lê Hồng Anh Khoa Du lịch-Dịch vụ VĐV 

2 Nguyễn Ngọc Chinh Khoa Kỹ thuật Đội phó  

3 Nguyễn Quang Đương Khoa Du lịch-Dịch vụ VĐV 

4 Trần Nguyên Huy Khoa Du lịch-Dịch vụ VĐV 

5 Đỗ Văn Ngọc Khoa Kỹ thuật VĐV 

6 Dương Hoàng Phong Khoa Kỹ thuật VĐV 

7 Nguyễn Văn Quang Khoa Kỹ thuật Đội trưởng 

8 Đỗ Ngọc Sơn Phòng TCHCQT VĐV 

9 Trần Văn Sơn Khoa Kỹ thuật VĐV 

10 Nguyễn Quốc Thái Khoa Kỹ thuật VĐV 

11 Nguyễn Khắc Thọ Khoa Du lịch-Dịch vụ VĐV 

12 Lê Văn Thọ BQL KTX&BV VĐV 

13 Võ Khắc Thành Trung Khoa Du lịch-Dịch vụ VĐV 

14 Võ Duy Trung Phòng CTHSSV VĐV 
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DANH SÁCH ĐỘI BÓNG CHUYỀN NAM CBCNVC 
 

STT Họ và tên Đơn vị Phân công 

1 Võ Quang Anh Phòng KHTC VĐV 

2 Nguyễn Hoàng Chiến Khoa Du lịch-Dịch vụ VĐV 

3 Nguyễn Ngọc Chinh Khoa Kỹ thuật Đội trưởng 

4 Bùi Xuân Hoàng Khoa CNTT&CB Đội phó 

5 Nguyễn Khoa Phòng TCHCQT VĐV 

6 Bá Trung Luân Khoa Kỹ thuật VĐV 

7 Đỗ Văn Ngọc Khoa Kỹ thuật VĐV 

8 Lê Anh Sol Khoa Kỹ thuật VĐV 

9 Đỗ Ngọc Sơn Phòng TCHCQT VĐV 

10 Nguyễn Quốc Thái Khoa Kỹ thuật VĐV 

11 Nguyễn Khắc Thọ Khoa Du lịch-Dịch vụ VĐV 

12 Lê Văn Thọ Ban QL KTX VĐV 

13 Nguyễn Xuân Thủy Phòng CTHSSV VĐV 
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DANH SÁCH ĐỘI BÓNG CHUYỀN NỮ CBCNVC 
 

STT Họ và tên Đơn vị Phân công 

1 Mai Thị Vân Anh Phòng KHTC VĐV 

2 Nguyễn Thị Kim Kha Ban BQL KTX&BV VĐV 

3 Lê Thị Nhung Phòng TCHCQT VĐV 

4 Lê Thị Bích Kim Khoa CNTT&CB VĐV 

5 Trần Thị Bích  Liên Phòng TCHCQT VĐV 

6 Võ Thị Trúc Ly TT ĐT&QHDN VĐV 

7 Nguyễn Hải Minh Khoa CNTT&CB VĐV 

8 Nguyễn Hồng Nga TT ĐT&QHDN VĐV 

9 Lâm Hải Ngọc Quyên Khoa Du lịch-Dịch vụ VĐV 

10 Nguyễn Thị Ngọc Thúy  Phòng Đào tạo  VĐV 

11 Vũ Thị Ngọc Thủy Phòng TCHCQT Đội trưởng 

12 Hà Thị Thủy Khoa CNTT&CB VĐV 

13 Trương Nguyễn Anh Thư Khoa Du lịch-Dịch vụ VĐV 

14 Lê Thị Như Ý Khoa Du lịch-Dịch vụ VĐV 
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