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   Căn cứ Chương trình công tác năm 2023, nhằm tiến tới chào mừng Đại 

hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 và hướng tới kỷ niệm 48 năm ngày 

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 137 năm ngày Quốc tế Lao động 

01/5. Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, Công đoàn cơ sở Sở 

Nông nghiệp và PTNT tổ chức giải thể thao chào mừng như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu. 

- Thiết thực chào mừng Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 

và hướng tới kỷ niệm ngày Giải phòng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 

01/5/2023. 

- Nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, nâng cao sức khoẻ 

trong CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao 

trong năm 2023. 

- Hoạt động phải đảm bảo tạo không khí thi đua sôi nổi, ý thức kỷ luật, tinh 

thần đoàn kết trong đoàn viên, CNVCLĐ. 

 2. Nội dung môn thể thao tổ chức: Gồm môn cầu lông, Bóng bàn, Bóng 

chuyền hơi. 

- Môn cầu lông: tổ chức 02 nội dung (Đôi nam và Đôi nam nữ) 

- Môn Bóng bàn: tổ chức 01 nội dung (Nam nữ không phân biệt) 

- Môn Bóng chuyền hơi: tổ chức 01 nội dung nam nữ phối hợp 

- Giải thưởng: Ban tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các nội dung thi 

đấu. 

3. Đối tượng tham gia: cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các Công đoàn bộ 

phận trực thuộc Công đoàn cơ sở. 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức:  

- Thời gian: 01 ngày, ngày 22/4/2023. 

- Địa điểm: Dự kiến tại Sở Nông nghiệp và PTNT và Nhà thi đấu Công ty 

Xăng dầu Tuyên Quang. 



5. Tổ chức thực hiện 

- Các Công đoàn bộ phận đăng ký danh sách vận động viên tham gia thi 

đấu thể thao và tham gia giao lưu liên hoan gửi về Công đoàn cơ sở trong ngày 

14/4/2023 (Gửi qua Zalo Công đoàn cơ sở theo mẫu gửi kèm). Ban tổ chức sẽ 

tổng hợp danh sách và bố trí xếp đôi, xếp đội thi đấu theo hình thức xen kẽ giữa 

các đơn vị. 

- Phân công nhiệm vụ:  

+ Giao Công đoàn bộ phận Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi chủ 

trì phối hợp với CĐBP Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thủy sản, Chi cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Tổng hợp danh sách và sắp xếp lịch thi 

đấu và bố trí điều hành chương trình.  

+ Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở: chủ trì chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để tổ chức giải: bàn thi đấu bóng bàn, sân thi đấu cầu lông, sân thi đấu 

bóng chuyền hơi. Phối hợp với các Công đoàn bộ phận phân công đoàn viên 

phục vụ và chuẩn bị hậu cần của chương trình giao lưu.  

- Kinh phí tổ chức giải được chi từ nguồn kinh phí của Công đoàn cơ sở cấp 

năm 2023. 

Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị báo cáo thủ 

trưởng đơn vị và nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Đảng ủy Sở (B/cáo); 

- Lưu CĐCS. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 
Nguyễn Công Hàm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tên đơn vị………………… 

 

DANH SÁCH 

Đăng ký tham gia giải thể thao chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và 

Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5/2023 

 

STT Họ và tên Nội dung đăng ký 

thi đấu 

Đăng ký liên 

hoan 

Ghi chú 

     

     

     

     

     

     

 

* Ghi chú:  

- Các đơn vị lựa chọn những đoàn viên có năng khiếu tham gia được các 

môn thể thao để đăng ký. 

- Chương trình liên hoan tổ chức theo hình thức đóng góp kinh phí. Mỗi 

cá nhân đóng góp 170.000đ/người; các đơn vị có đoàn viên tham gia liên hoan 

thì đăng ký và nộp tiền cho đồng chí Trần Thị Hà - Thủ quỹ CĐCS. 
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