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ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

ĐOÀN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Biên Hòa, ngày 20 tháng 01 năm 2013 

 

KẾ HOẠCH 
V/v Tổ chức      bón  chuyền sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng  

năm học 2012-2013 
 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Thiết thực chào mừng ngày 30-04 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất 

nước. 

 Tạo mối quan hệ giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các chi đoàn trực thuộc Khoa Tài 

chính – Ngân hàng trường đại học Lạc Hồng. 

 Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên và duy trì phong trào rèn luyện thể 

chất nâng cao sức khỏe nhằm phục vụ tốt cho hoạt động học tập và nghiên cứu khoa 

học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó, tuyển chọn các cầu th  

thành lập đội bóng chuyền c a Đoàn Khoa. 

 Giáo dục cho Đoàn viên, sinh viên về   thức rèn luyện sức kho . Làm tiền đề cho 

các chi đoàn đ y mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, góp phần thực hiện tốt 

phong trào  Sinh viên 5 tốt . 

2. Yêu cầu 

 Các chi Đoàn phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung hội thi để thu hút đông đảo 

Đoàn viên, sinh viên tham gia và cổ v  nhiệt tình cho hôi thi. 

 M i chi đoàn lập kế hoạch tập luyện và danh sách vận động viên dự thi phù hợp với 

từng nội dung thi đấu và điều lệ c a giải đấu. 

 Kỷ luật, trung thực, đoàn kết. 

 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung  hi đ u 

 Các nội dung thi đấu bao gồm: bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ 

2. Đối  ượng 

 Tất cả Đoàn viên, sinh viên có năng khiếu và yêu thích bóng chuyền hiện đang học 

tập và làm việc tại Khoa Tài chính – Ngân hàng c a Trường Đại học Lạc Hồng đều 

được quyền đăng k  thi đấu. 

3. Đi u    gi i 
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 M i đội lập danh sách từ 6 đến 12 thành viên (trong đó 1 đội trưởng) (theo mẫu gởi 

kèm thông báo này) đăng ký cho Đoàn Khoa. Đoàn Khoa tổng hợp và đăng ký với 

BTC  

 Thi đ u ( hể    và đi u  uậ   hi đ u gởi kèm): 

Luật thi đấu: theo luật c a Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Thi đấu theo thể thức 

loại trực tiếp 3 hiệp thắng 2 (nam - 25 điểm/set; nữ 21 điểm/set). 

4. Gi i  hưởng,  hời gian và địa điểm  hi đ u 

a.       h  n  

 Đội hạng nhất: cờ, giấy khen và tiền thưởng  

 Đội hạng nhì: cờ và tiền thưởng  

 Đội hạng ba: cờ và tiền thưởng 

 Đội khuyến khích: cờ và tiền thưởng 

b. Th      n  h    u (dự k ến):  

 Hạn cuối đăng kí ngày: 30/03/2011. 

 Họp kỹ thuật và bốc thăm chia cặp lúc 16h ngày 05/04/2013 tại phòng B201– cơ sở 

1, trường Đại học Lạc Hồng. 

 Khai mạc giải: sẽ thông báo ngày chính thức khi họp kỹ thuật với các đội. 

c.        m  h    u: Sân   áo dục  h  ch    r  n   ạ  học Lạc Hồn . 

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Thành phần Ban Chỉ đạo: 

- Thầy Nguyễn Quốc Huy P. Trưởng khoa TC-NH   Trưởng ban 

- Đ/c Lê Sơn Quang Bí thư Đoàn trường   Phó ban 

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Diệp P. Bí thư chi bộ 7    Thành viên 

- Đ/c Trần Tiến CT Hội SV trường    Thành viên 

2. Thành  ập Ban  ổ chức : 

- Đ/c Phạm Thị Hồng Thắm Bí thư Đoàn khoa TC-NH  Trưởng ban 

- Đ/c Đoàn Việt Hùng Quản l  sinh viênKhoa   Phó ban 

- Đ/c Đ  Văn Lộc Quản l  sinh viên Khoa   Thành viên  

- BCH Đoàn – Hội SV Khoa Tài chính – Ngân hàng   Thành viên 

 

6. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 

- Ngày 25/02/2013: Thông báo kế hoạch cho các chi Đoàn 

 - Từ 15/03/2013 – 30/03/2013: các chi Đoàn tiến hành đăng kí danh sách về cho 

BTC và lên kế hoạch tập luyện cho các thi sinh tham gia cuộc thi. Danh sách nộp về văn 

phòng Khoa Tài chính – Ngân hàng trường Đại học Lạc Hồng 

- Từ 05/04/2013: Bốc thăm thi đấu và công bố danh sách. 
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- Từ 10/04/2013 – 30/04/2013: Tổ chức giải đấu. 

 

 

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TM. BCH ĐOÀN KHOA TC-NH  

 

BTV ĐOÀN TRƯỜNG 
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DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG 

 


