
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

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

Số: 57/KH-TCĐN      Bình Thuận, ngày 22 tháng 8 năm 2016 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức tập luyện, thi đấu bóng chuyền hơi nữ và bóng đá nam 

tại Hội thao Khối thi đua 5 

Căn cứ Kế hoạch số 2372/KH-KTĐ 5 ngày 08/8/2016 của Trưởng Khối thi 
đua 5 tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Hội thao Khối thi đua 5 năm 2016; 

Trường Cao đẳng nghề xây dựng kế hoạch tập luyện tham gia thi đấu ở Hội 
thao như sau. 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Hưởng ứng các hoạt động, phong trào chung của Khối thi đua 5 tỉnh Bình 
Thuận. 

- Duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao rèn luyện thân thể. 

- Tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường sự đoàn kết, giao lưu, học hỏi 
giữa các đơn vị trong Khối thi đua 5. 

2. Yêu cầu 

- Thành viên có tên trong đội tuyển phải tham gia tập luyện đầy đủ, nhiệt tình. 

- Đảm bảo an toàn, tham gia thi đấu đúng thời gian quy định, tuân thủ đúng 
yêu cầu của Ban Tổ chức đưa ra. 

II. Thành phần tham gia hội thao 

1. Đội bóng đá nam 

- Trưởng đoàn: Trương Quốc Tuấn 

- Huấn luyện viên: Bùi Xuân Hoàng 

- Săn sóc viên: Lê Uyên Quyên 

- Danh sách cầu thủ: 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Ngọc  Chinh Đội trưởng  

2 Lê Hồng Anh Cầu thủ  

3 Bùi Văn  Chiến Cầu thủ  

4 Nguyễn Quang  Đương Thủ môn  

5 Trần Nguyên Huy Cầu thủ  

6 Đỗ Văn  Ngọc Cầu thủ  

7 Nguyễn Văn  Quang Cầu thủ  

8 Trần Văn  Sơn Cầu thủ  

9 Võ Khắc Thành  Trung Cầu thủ  

10 Nguyễn Khắc  Thọ Thủ môn  
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- Thời gian tập luyện: 17 giờ 00 các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần bắt đầu từ 
23/8/2016 đến 09/9/2016. 

- Địa điểm tập luyện: Sân bóng đá mini Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình 
Thuận. 

- Thuê sân tập với đội bên ngoài: 02 buổi trong tháng 8 và 9/2016 (Thời gian, 
địa điểm thi đấu thông báo sau). 

2. Đội bóng chuyền hơi nữ 

- Trưởng đoàn: Trương Quốc Tuấn 

- Huấn luyện viên: Nguyễn Ngọc Chinh 

- Săn sóc viên: Thế Thị Lan Anh 

- Danh sách cầu thủ: 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Vũ Thị Ngọc  Thủy Đội trưởng  

2 Nguyễn Thanh  Hiền Cầu thủ  

3 Lê Thị Như  Ý Cầu thủ  

4 Nguyễn Thị Lê Cầu thủ  

5 Trần Thị Bích  Liên Cầu thủ  

6 Nguyễn Hải  Minh Cầu thủ  

7 Lê Thị  Nhung Cầu thủ  

8 Lâm Hải Ngọc  Quyên Cầu thủ  

9 Nguyễn Thị Ngọc  Thúy Cầu thủ  

10 Hà Thị  Thủy Cầu thủ  

- Thời gian tập luyện: 17 giờ 00 các ngày thứ 3, 5 trong tuần bắt đầu từ 
23/8/2016 đến 09/9/2016. 

- Địa điểm tập luyện: Sân bóng chuyền Trường Cao đẳng nghề. 

- Thời gian, địa điểm thi đấu thông báo sau. 

III. Dự kiến kinh phí tập luyện và thi đấu 

Tổng kinh phí dự kiến là 3.660.000 đồng (Ba triệu, ba trăm, sáu mươi ngàn 
đồng); cụ thể như sau: 

1. Đội bóng đá nam: 1.930.000 đồng 

- Hỗ trợ tiền thuê sân tập luyện: 02 buổi x 250.000 đồng = 500.000 đồng. 

- Bông băng, y tế: 100.000 đồng. 

- Hỗ trợ tiền nước uống trong thời gian tập luyện và thi đấu: 450.000 đồng; 
trong đó: 

+ Tập luyện: 08 buổi x 25.000 đồng/buổi = 200.000 đồng. 



3 
 

+ Thi đấu: 05 trận x 50.000 đồng/trận = 250.000 đồng. 

- Tiền bồi dưỡng cho huấn luyện viên, săn sóc viên và cầu thủ trong 04 
ngày tập và 02 ngày thi đấu (theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường): 880.000 
đồng; trong đó: 

+ Tiền bồi dưỡng cho trưởng đoàn, huấn luyện viên: 06 ngày x 20.000 
đồng/ngày x 2 người = 240.000 đồng. 

+ Tiền bồi dưỡng cho săn sóc viên 2 ngày thi đấu: 02 ngày x 20.000 
đồng/ngày/người = 40.000 đồng. 

+ Tiền bồi dưỡng cho cầu thủ: 06 ngày x 10.000 đồng/ngày x 10 người = 
600.000 đồng. 

2. Đội bóng chuyền hơi nữ: 1.730.000 đồng 

- Bông băng, y tế: 100.000 đồng. 

- Hỗ trợ tiền nước uống trong thời gian tập luyện và thi đấu: 450.000 đồng; 
trong đó: 

+ Tập luyện: 08 buổi x 25.000 đồng/buổi = 200.000 đồng. 

+ Thi đấu: 05 trận x 50.000 đồng/trận = 250.000 đồng. 

- Tiền bồi dưỡng cho huấn luyện viên, săn sóc viên và cầu thủ trong 04 
ngày tập và 02 ngày thi đấu (theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường): 880.000 
đồng; trong đó: 

+ Tiền bồi dưỡng cho trưởng đoàn, huấn luyện viên: 06 ngày x 20.000 
đồng/ngày x 2 người = 240.000 đồng. 

+ Tiền bồi dưỡng cho săn sóc viên 2 ngày thi đấu: 02 ngày x 20.000 
đồng/ngày/người = 40.000 đồng. 

+ Tiền bồi dưỡng cho cầu thủ: 06 ngày x 10.000 đồng/ngày x 10 người = 
600.000 đồng. 

- Bóng thi đấu: 100.000 đồng/quả x 03 quả = 300.000 đồng. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm chung về các thủ tục hồ sơ liên quan đến 
đội bóng đá, bóng chuyền hơi; công tác tổ chức tập luyện và thi đấu. 

2. Huấn luyện viên phụ trách vấn đề về chuyên môn; tổ chức và quản lý các 
thành viên trong đội bóng tập luyện, thi đấu theo đúng kế hoạch. 

3. Săn sóc viên chuẩn bị nước uống, các vật dụng y tế phục vụ cho công tác 
chăm sóc, sơ cứu ban đầu trong thời gian đội bóng tập luyện và thi đấu; lập các 
thủ tục đề nghị mua sắm, tạm ứng và quyết toán kinh phí tập luyện, thi đấu. 

4. Các thành viên đội bóng chủ động sắp xếp công việc trong thời gian hè để 
tham gia tập luyện đầy đủ và thi đấu nhiệt tình, hiệu quả. 

5. Phòng Tài vụ tham mưu kinh phí và hướng dẫn các thủ tục 
thanh toán theo quy định. 
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6. Đề nghị Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Trưởng các đơn vị phổ biến kế 
hoạch này đến đoàn viên, viên chức, người lao động được biết để tham gia cổ vũ 
các đội bóng thi đấu; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên của đội bóng tham 
gia tập luyện và thi đấu. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các thành 
viên của các đội bóng trực tiếp trao đổi với Trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên để 
giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Các Phó Hiệu trưởng; 
- Công đoàn, Đoàn TN; 
- Trưởng các đơn vị; 
- Các thành viên tham dự; 
- Lưu: VT, TCHCQT. 
 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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