
 

 

  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 296/ KH- CTSV   Cần Thơ, ngày 03 tháng 12 năm 2020 

  

KẾ HOẠCH 

Giao lưu thể thao 

Chào đón Tân sinh viên 

  

- Căn cứ kế hoạch công tác năm 2020; 

- Phòng Công tác Sinh viên tổ chức giao lƣu bóng chuyền nữ sinh viên Trƣờng 

Đại học Cần Thơ; 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm thiết thực cho hoạt động Chào đón Tân sinh viên. 

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên sau những giờ học tập căng 

thẳng, mệt mỏi; đồng thời là hoạt động nêu cao tinh thần rèn luyện thể dục thể thao 

góp phần nâng cao thể chất, tinh thần cho sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, rèn 

luyện; Đây cũng là điều kiện cho sinh viên có thể giao lƣu học hỏi, chia sẻ kinh 

nghiệm lẫn nhau. 

2. Yêu cầu 

- Vận động viên tham dự phải đúng đối tƣợng, chấp hành tốt luật, điều lệ và 

các quy định của Ban Tổ chức (BTC). Tham gia giải với tinh thần đoàn kết, trung thực, 

cao thƣợng. Đảm bảo an toàn, tiết kiệm. 

- Mỗi đội cử một thành viên làm đội trƣởng. Đội trƣởng sẽ chịu trách nhiệm 

với BTC về các thành viên của đội trong lúc tham gia thi đấu và là ngƣời đại diện đội 

liên hệ làm việc với BTC khi có khiếu nại trong quá trình thi đấu;  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
 

1. Nội dung giao lưu thể thao: Môn bóng chuyền nữ 
  

2. Thời gian - Địa điểm thi đấu: 

 - Thời gian: Từ 14 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút, ngày 13/12/2020 (Chủ 

nhật). 

 - Địa điểm: Sân bóng chuyền – KTX khu A  

3. Đối tượng tham gia: 

 - Sinh viên nội trú Ký túc xá và lực lƣợng nồng cốt trong sinh viên ngoại trú 

Trƣờng Đại học Cần Thơ; 

 - Các đội đăng ký danh sách (tối đa 10 vận động viên thi đấu) trực tiếp tại Văn 

phòng Trung tâm Phục vụ Sinh viên hoặc qua liên hết 

https://forms.gle/sDsNiLf5RpSPdtKi7  đến hết ngày 09/12/2020; 
  

 

4. Hình thức thi đấu: 

- Thi đấu theo luật Bóng chuyền hiện hành; 

https://forms.gle/sDsNiLf5RpSPdtKi7


 

 

- Tùy vào số lƣợng các đội đăng ký tham gia sẽ tiến hành bóc thăm chia bảng 

thi đấu;  

- Các đội tham gia thi đấu không hạn chế số lƣợng thay ngƣời; 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 

- 01 giải nhất – 800.000đ; 

- 01 giải nhì – 500.000đ; 

- 01 giải ba – 300.000đ; 

- 01 giải khuyến khích – 200.000đ. 

 

  

 Nơi nhận:           TRƯỞNG PHÒNG 
- Lƣu: VT.  

 

 

 

 

 Nguyễn Thanh Tường 

(Đã ký) 


