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     	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH  PHỐ CẦN THƠ	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
		
	Số: 231/KH-LĐLĐ	Cần Thơ, ngày 06 tháng  5 năm 2013

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội thao công nhân viên chức lao động 
thành phố Cần Thơ năm 2013

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức hoạt động phong trào công nhân, viên chức, lao động hướng về cơ sở và phương hướng hoạt động Công đoàn năm 2013 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2013, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
	1. Mục đích:
	- Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội IX Công đoàn thành phố Cần Thơ, kỷ niệm 38 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2013); Quốc tế Lao động 1/5; 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2013), tiến tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2013) và chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.
	- Tích cực hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2013 và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
	- Đẩy mạnh và phát triển phong trào rèn luyện thân thể và tham gia tập luyện thể dục thể thao trong CNVCLĐ toàn thành phố; Tạo không khí vui tươi lành mạnh, giao lưu học hỏi, nâng cao sức khỏe cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động.
	2. Yêu cầu:
	- Tổ chức Hội thao từ cấp cơ sở đến cấp trên trực tiếp cơ sở.
	- Tổ chức thi đấu tiết kiệm, an toàn trên tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng.
- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật, Điều lệ và các văn bản quy định của Ban Tổ chức Hội thao.
	II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI ĐẤU: 
	1- Cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở:
Tùy vào điều kiện của đơn vị mình phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Thể dục thể thao cùng cấp xây dựng Kế hoạch, Điều lệ và tổ chức Hội thao trong CNVCLĐ của đơn vị với 6 môn thi đấu gồm: Bóng bàn, Bóng chuyền (nam), Bóng đá (mini), Cầu lông, Cờ tướng và Quần vợt. 
* Thời gian: Từ nay đến ngày 30/6/2013 


2- Cấp thành phố:
Năm 2013, do tập trung cho tổ chức Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ IX, chỉ đạo Công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam,  Liên đoàn Lao động thành phố không tổ chức Hội thao, chỉ tổ chức giao lưu thể thao môn Cầu lông và khen thưởng các đơn vị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có tổ chức Hội thao từ 04 môn thi trở trên.
a- Nội dung giao lưu : 
- Các Liên đoàn Lao động quận, huyện, công đoàn các ngành; CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố (Cụm) chọn vận động viên tham gia giao lưu môn cầu lông với 3 nội dung và số lượng như sau: Đôi nam-nữ (01); Đôi nam (01) và Đôi nữ (01) (không phân biệt lứa tuổi).
b- Đối tượng:
- Vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu phải là CNVCLĐ thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Có thẻ đoàn viên công đoàn hay thẻ ngành hoặc có tên trong bảng lương của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp).
	- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu cho một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. (Đoàn viên Công đoàn sinh hoạt ở một tổ chức Công đoàn nào thì tham gia thi đấu cho tổ chức Công đoàn đó).
	c. Điều kiện tham gia thi đấu:
	- Đăng ký danh sách VĐV thi đấu theo mẫu của Ban Tổ chức. 
	- Trưởng đoàn, huấn luyện viên phải chịu trách nhiệm về mọi mặt đối với VĐV của đơn vị mình trong suốt thời gian diễn ra giao lưu.
	- Ban Tổ chức chỉ làm việc với Trưởng đoàn (theo chức danh đăng ký trong danh sách) trong suốt quá trình diễn ra thi đấu. Các thành viên khác chỉ làm nhiệm vụ trong phạm vi quản lý VĐV của mình.
d- Thời gian và địa điểm:
- Các đơn vị gởi danh sách vận động viên (theo mẫu gởi kèm) về Ban Tuyên giáo-Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố chậm nhất là ngày 05/7/2013.
- Họp bốc thăm-xếp lịch thi đấu giao hữu: Lúc 14 giờ 00, ngày 11/7/2013.
Địa điểm: Hội trường cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.
( Mời các Trưởng đoàn tham dự)
- Khai mạc và Thi đấu: Lúc 07 giờ, ngày 18/7/2013,
Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ
- Bế mạc và khen thưởng: Lúc 15 giờ 00, ngày 18/7/2013.
Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ
III. KINH PHÍ:
+ Cấp trên trực tiếp cơ sở: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - TDTT các quận, huyện về chuyên môn, tự cân đối kinh phí tổ chức, khen thưởng theo cấp quận, huyện, ngành.
+ Các Cụm chỉ đạo: Các Cụm tổ chức thi đấu giao lưu (ít nhất 3 môn) và tham dự giao lưu cấp thành phố được Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ hỗ trợ 4.000.000 đồng/Cụm.
+ Các đơn vị tham gia thi đấu giao hữu cấp thành phố tự túc toàn bộ kinh phí ăn, nghỉ, di chuyển, nước uống cho đội mình trong thời gian diễn ra thi đấu giao hữu.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:	
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố giao cho Ban Tuyên giáo - Nữ công xây dựng kế hoạch và tổ chức giao lưu thể thao cấp thành phố trong CNVCLĐ.
Công đoàn các cấp tùy vào điều kiện của đơn vị tổ chức Hội thao ở cấp mình, đồng thời tuyển chọn vận động viên tham gia giao lưu cấp thành phố.
Trong quá trình thực hiện, các cấp công đoàn thông báo lịch tổ chức Hội thao cho   Ban Tuyên giáo- Nữ công. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cấp Công đoàn liên hệ với Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố để được hướng dẫn.
                                                                            
   TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:          			                                       PHÓ CHỦ TỊCH                                      
- Ban Thường vụ LĐLĐ TPCT (để chỉ đạo);
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (để thực hiện);				(đã ký)
- Các Cụm trực thuộc LĐLĐ TPCT (để thực hiện);
- Lưu: VT, TG-NC, web.
                                       
                                                                                            Trần Quốc Vũ 





























