LĐLĐ TỈNH NGHỆ AN
CĐ TRƯỜNG ĐHYK VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28/ KH- CĐĐHYKV

Vinh, ngày 4 tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN
TEAMBULLDING KỶ NIỆM 60 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI
HỌC Y KHOA VINH
Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Đại học y khoa Vinh (19602020), 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2020). Được sự đồng ý của Đảng ủy trường
ĐHYK Vinh, BCH Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình sự kiện Teambullding
với chủ đề “xây giá trị - Dựng tương lai” những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Thực hiện Chương trình công tác năm học 2020 - 2021, 60 năm ngày thành lập trường Đại
học y khoa Vinh (1960-2020), chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (1982 2020).
- Tạo sân chơi đoàn kết, trẻ trung, lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.
- Hoạt động được tổ chức sôi động, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên các công đoàn bộ
phận tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, viên chức Nhà trường.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
1. Cán bộ công đoàn, đoàn viên, nhà giáo và người lao động đang công tác tại Trường Đại
học Y khoa Vinh, không phân biệt lứa tuổi.
2. Căn cứ vào tổ chức đơn vị và Công đoàn bộ phận của Nhà trường, Ban Thường vụ Công
đoàn phân chia các đội thi như sau:
TT

Tên đội

Thành phần

Phụ trách

1

Đội số 1

CĐBP: Tài chính kế toán, Đào tạo, HCQTVTTTB và KTX, HSSV, TCTH – Bùi Thị Hồng Thu
QLKH&HTQT – SĐH

2

Đội số 2

CĐBP: Thanh tra &ĐBCL, TTHLTV, Bệnh
Lê Đông Hiếu
viện, khoa Dược

3

Đội số 3

CĐBP: YCS, KHCB, Điều Dưỡng

Vương Thị Hải Hà

4

Đội số 4

CĐBP: YHLS hệ Ngoại, YHLS hệ Nội, YTCC

Trịnh Thị Hà

3. Số lượng người dự thi của mỗi đội: 25 người chính thức, cổ động viên
4. Trang phục của các đội thi và cổ động viên do các đội chuẩn bị (Yêu cầu: Áo phông,
quần đùi và giày thể thao)

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Bắt đầu từ 7h 30 ngày 06/11/2020
2. Lịch trình cụ thể:
- 7h300 - 8h00: Tập trung ổn định tổ chức
- 8h00 – 8h30: Khai mạc khởi động
- 8h30 - 11h00: Team building
- 11h00 - 11h300: Tổng kết, trao giải
3. Địa điểm: Sân Trung tâm học liệu thư viện trường ĐHYK Vinh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban Thường vụ Công đoàn Trường thành lập Ban Tổ chức, mời Ban Giám khảo xây
dựng kế hoạch kinh phí để tổ chức hoạt động; tổ chức hoạt động theo đúng lịch trình.
- Giao cho Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Đời sống, Ban Nữ công chuẩn bị đầy đủ cơ
sở vật chất, nội dung để tổ chức hoạt động; Hướng dẫn các Công đoàn bộ phận trong quá trình
chuẩn bị.
- Các Công đoàn bộ phận báo cáo chủ trương, kế hoạch với chính quyền đồng cấp, thành
lập đội thi, tổ chức xây dựng chương trình, tham gia hoạt động theo đúng lịch trình của Ban Tổ
chức sắp xếp.
Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các ban của Công đoàn Trường, Ban chấp hành các
Công đoàn bộ phận khẩn trương triển khai thực hiện để Team building lần thứ nhất năm 2020 đạt
kết quả tốt đẹp. Kết quả của cuộc thi sẽ được Ban Thường vụ Công đoàn đưa vào làm tiêu chí
đánh giá, xét thi đua khen thưởng cuối năm cho các đơn vị./.

Nơi nhận:
- Đảng ủy, BGH (b/c)
- UV BCH CĐ (thực hiện)
- Chủ tịch CĐBP (Triển khai, thực hiện)
- Lưu VP-CĐ

TM. BTV CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

