
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP  

KHOA GD TIỂU HỌC – MẦM NON 

 

Số:  914 /TB-GDTHMN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Tháp, ngày 05  tháng 10 năm 2022   
 

 

THÔNG BÁO  
Về việc tổ chức Hội thao sinh viên cấp Khoa 

năm học 2022 - 2023 
 

 

- Căn cứ vào Kế hoạch số 913/KH-GDTHMN ngày 05 tháng 10 năm 2022 về 

việc tổ chức Hội thao sinh viên cấp Khoa năm học 2022 – 2023; 

- Hướng tới Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành Trường Đại học Đồng Tháp 

(2003 – 2023); Giáo dục truyền thống đào tạo của ngành, Trường, Khoa; Tuyển chọn 

đội tuyển cho Hội thao sinh viên cấp Trường; 

- Giao lưu gặp gỡ tạo không khí vui tươi, rèn luyện sức khỏe trong hoạt động 

thể thao giữa sinh viên các khóa của Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non.  

Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non thông báo đến các lớp sinh viên về việc 

tham dự Hội thao sinh viên cấp Khoa năm học 2022 – 2023 như sau: 

1. Đối tượng tham gia Hội thao 

Sinh viên đào tạo hệ chính quy của Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non đang học 
tập tại Trường Đại học Đồng Tháp. Sinh viên phải có đạo đức tốt, đủ sức khỏe và 
không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.  

2. Môn thi đấu của Hội thao 

- Bóng đá mini (nam, nữ); 

- Bóng chuyền (nam, nữ); 

- Điền kinh (100m Nam/ Nữ, 400m Nữ, 1000m Nam); 

- Bơi lội (50m Nam/ Nữ, 100m Nam/ Nữ). 

3. Thời gian   

- Xây dựng kế hoạch gửi các đơn vị lớp ngày 5/10/2022 

- Họp triển khai và xác nhận thông tin tham gia: 17 giờ 30 ngày 7/10/2022 

- Gửi danh sách sinh viên tham gia các môn thi đấu ngày 12/10/2022 (Cô Yến Phi) 

- Lễ khai mạc (dự kiến) : 7h30 ngày 17/10/2022 

- Thời gian thi đấu: Theo lịch của ban tổ chức (dự kiến từ 17/10 đến 31/10/2022) 

4. Địa điểm: Tại các sân thể thao trong khuôn viên Trường Đại học Đồng Tháp. 

5. Tổ chức thực hiện 

 5.1. Chuyên viên Quản lý sinh viên, CVHT và Liên chi đoàn Khoa 

Chuyên viên QLSV và giảng viên CVHT thông báo đến lớp để đăng kí dự thi.  



Liên chi đoàn Khoa tuyên truyền trong Đoàn viên tích cực tham gia và cổ vũ cho 
Hội thi; 

 5.2. Các đơn vị lớp 

- Chuẩn bị các môn thi tham gia Hội thi; 

- Cử cổ động viên cổ vũ các trận đấu. 

Trên đây là thông báo tổ chức Hội thao sinh viên cấp Khoa năm học 2022 – 2023, 
đề nghị các bộ phận liên quan thực hiện tốt nội dung thông báo này./. 

 

Nơi nhận: 
- CVHT, CBQLSV; 
- Các lớp năm II, III, IV 
- Trang web Khoa; Lưu VT. 
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