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Cần Thơ, ngày 11  tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức giải bóng đá truyền thống Trường THPT Thực hành Sư phạm 

“Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Tân Sửu 2021” 

 

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên nhiệm kỳ 2020 – 2021; 

- Hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-

3/2/2021) và chào mừng Xuân Tân Sửu 2021; 

Được sự cho phép của BGH trường THPT THSP, BCH Đoàn TNCS 

HCM trường THPT THSP lập kế hoạch tổ chức giải bóng đá truyền thống mừng 

Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu  

1. Mục đích 

- Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và chào 

mừng xuân Tân Sửu 2021.  

- Tạo điều kiện cho các chi đoàn khối 10, 11 & 12 rèn luyện sức khỏe, giao lưu, 

giải trí, đoàn kết.  

- Tìm kiếm những tài năng bóng đá để thành lập câu lạc bộ bóng đá trường 

THPT Thực Hành Sư Phạm và lựa chọn đội tuyển tham gia các giải đấu. 

2. Yêu cầu 

- Các Chi Đoàn tham dự nhiệt tình với tinh thần “khỏe để học tập tốt”. 

- Các Chi Đoàn tham dự phải tuân thủ tất cả quy định của Ban Tổ Chức. 

- Đảm bảo 100% các chi đoàn tham gia giải đấu ở cả 2 nội dung Nam và Nữ. 

II. Thời gian – địa điểm 

1. Lễ khai mạc 

- Thời gian: lúc 14h30 ngày 19/01/2021 (Thứ 3) 

- Địa điểm: sân bóng An Bình – Hẻm 1 An Bình, Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

- Thành phần: BGH, Đoàn TN, GVCN, Ban đại diện CMHS 

- Các mạnh thường quân tài trợ cho Giải, toàn thể VĐV Nam, Nữ và cổ động 

viên các lớp. 

2. Thời gian và lịch thi đấu (dự kiến) 

- Vòng loại: buổi chiều từ các ngày 19, 20, 21/01/2021  

- Vòng tứ kết: buổi chiều ngày 30/01/2021 



 

 

- Vòng bán kết: buổi chiều ngày 01/02/2021  

- Chung kết xếp hạng:  buổi chiều ngày 03/02/2021. 

- Lịch thi đấu: vòng bảng sẽ thi đấu trên 8 sân cùng lúc (4 bảng nam và 4 bảng 

nữ). Mỗi hiệp 20 phút, mỗi trận có 2 hiệp. 

3. Lễ Bế mạc – phát giải: ngày 03/02/2021 sau khi đá Chung kết. 

III. Nội dung thi đấu 

- Nội dung: bóng đá mini nam - nữ 

- Đối tượng: HS Nam - Nữ toàn trường. 

- Thể lệ: Đính kèm điều lệ. 

- Trọng tài: Cô Yến, mời thêm trọng tài và các cựu HS có chuyên môn. 

IV. Thành phần tham gia 

Đoàn viên - thanh niên các Chi Đoàn trường THPT THSP: 

+ Nam: dự kiến 16 đội, 1 đội/lớp 

+ Nữ: dự kiến 16 đội, 1 đội/lớp 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Ban chỉ đạo:  

- Trưởng ban: PGS.TS. Trần Văn Minh – Hiệu trưởng nhà trường. 

- Phó trưởng ban: ThS. Phạm Minh Khánh - Phó hiệu trưởng nhà trường. 

- Phó trưởng ban: TS. Huỳnh Thị Thúy Diễm – Phó hiệu trưởng nhà trường. 

- Phó trưởng ban: Ông. Nguyễn Thành Quý – Trưởng ban đại diện cha mẹ học 

sinh nhà trường. 

2. Ban tổ chức: 

- Trưởng ban: ThS. Quan Văn Út – Bí thư Đoàn trường. 

- Phó trưởng ban: ThS. Lưu Trọng Huỳnh – Phó bí thư Đoàn trường. 

- Phó trưởng ban: ThS. Lê Tấn Phong – Phó bí thư Đoàn trường. 

- Phó trưởng ban: ThS. Lê Nguyễn Ngọc Yến – GV phụ trách môn Thể Dục. 

- Thành viên: 13 đồng chí trong BCH Đoàn trường THPT THSP khóa VIII. 

3. Trọng tài: 

- Trưởng ban: ThS. Lê Nguyễn Ngọc Yến – Giáo viên thể dục của trường. 

- Thành viên: Các trọng tài chuyên môn của sân An Bình và cựu học sinh 

trường THPT THSP. 

4. Tổ chức thi đấu:   

- Các chi đoàn đăng kí tham gia đết hết ngày 15/01/2021 (sáng thứ 6). Danh 

sách gởi thầy Huỳnh hoặc Cô Ngọc Yến. 

- BTC họp bốc thăm chia bảng vào lúc 8h35 phút sáng thứ 7, ngày 

16/01/2021 (đại diện các lớp gặp BTC tại VP Đoàn trường). 

VI. Kinh phí tổ chức và cơ cấu giải thưởng  

(Đính kèm theo dự trù kinh phí tổ chức) 



 

 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức bóng đá mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân 

Sửu 2021. Kính trình BGH Trường THPT THSP xem xét cấp kinh phí tổ chức 

và gửi đến GVCN, các Chi Đoàn để tổ chức thực hiện. Trân trọng kính chào./. 

Ý kiến của Chi Bộ 

Bí thư 

 

 

 

Vũ Thị Thùy Trang 

Ban Thường vụ Đoàn trường 

Bí thư 

 

 

 

Quan Văn Út 

 

Ký duyệt của Ban Giám Hiệu trường THPT THSP 

Hiệu trưởng 

 

 

 

Trần Văn Minh 
Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để ký duyệt và giám sát); 

- Chi bộ trường THPT THSP (để giám sát và báo cáo) 

- VP Đoàn trường (để báo cáo); 

- GVCN các lớp (để thực hiện)  

- BCH các chi đoàn (để thực hiện); 

- Niêm yết VP đoàn (để thông báo); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


