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Quảng Phú, ngày 20 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Để chào mừng kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 nói chung và ôn lại truyền thống “giỏi
việc nước, đảm việc nhà” của người phụ nữ Việt Nam nói riêng, Công đoàn trường THPT
Hùng Vương phối kết hợp với Đoàn TN tổ chức hoạt động thể dục thể thao trong nữ cán bộ,
giáo viên, công nhân viên và nấu ăn đối với giáo viên nam.
I. Mục đích:
- Nhằm chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Ban chấp hành công đoàn trường
tổ chức cuộc thi nấu ăn với mục đích tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích ngoài những
giờ học căng thẳng.
- Tạo cơ hội giao lưu học hỏi giữa các tổ, tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của ngày
Quốc tế phụ nữ. Đặc biệt thử tài nấu nướng của giáo viên nam trong đơn vị nhà trường.
II. Nội dung: Đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên nữ thi đấu (Bóng chuyền).
1. Đối tượng tham gia: nữ công nhân viên của trường.
2. Kinh phí:
- Kinh phí tập luyện: tự túc.
- Kinh phí trao thưởng: trích từ quỹ Công đoàn.
3. Thời gian tổ chức (dự kiến): 15 giờ 00 phút, ngày 6/3/2019.
- Đội 1: Gồm giáo viên tổ KHTN và nhân viên văn phòng (cô Nguyễn Thị Cẩm Minh
làm đội trưởng).
- Đội 2: Gồm giáo viên tổ KHXH và nhân viên văn phòng (cô H Djuôn làm đội
trưởng).
4. Chuẩn bị sân bãi: Chi đoàn cơ quan và Tổ TD – GDQP.
5. Ban tổ chức:
- Thầy Trần Hữu Giang
- Thầy Nguyễn Văn Bích

Trưởng ban.
Phó ban.

6. Tổ trọng tài:
- Thầy Trần Hữu Giang.
- Thầy Trần Hồng Vỹ.
7. Luật thi đấu: Thi đấu theo luật bóng chuyền hiện hành.
8. Trang phục: Trang phục thể dục.
Kế hoạch này được thực hiện trong suốt quá trình thi đấu và chỉ có Ban tổ chức giải
mới được quyền thay đổi hoặc bổ sung khi cần.

Nơi nhận:

DUYỆT CỦA CHỦ TỊCH CĐ

BAN NỮ CÔNG

- Lãnh đạo trường (để báo cáo)
- Đoàn thanh niên (phối hợp
thực hiện)

Nguyễn Thị Cẩm Minh

- Lưu công đoàn

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO

