BQ GIAO THÔNG VIN TAT
TRIRNG DH HANG HAl VIT NAM

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

So: 0.3 2JKH-DHHHVN

Hái Phông, ngày t1 tháng c nàm 2022

KE HOACH
Ti) churc các ho.t dng van hóa, van ngh, th thao
nàm hoc 2022-2023
Thirc hin chi.rmg trinh cong tác nàm h9c 2022-2023 cüa Nhà tnthng, Ban Giárn
hiu phi hçp vOi các ti) chiirc doàn th trong TriRmg ban hành Kê hoich t chirc các
hoat dng van hOa, van ngh, th thao nãm h9c 2022-2023 nhu sau:
A. MVC filCH, YEU cAu
I. Miic 1Ich
- Huó'ng tâi chào mi'rng Dai hi Cong doàn Truông khOa XXX, nhim kS' 20232028 và chào mirng các ngày 1 hrn trong näm h9c: ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11,
ngày thành 1p Dãng CSVN 03/02, ngày thành 1p Doàn TNCS H ChI Minh 26/3,
ngày Th thao Vit Nam 27/3, chào mi'rng 67 näm thành 1p Tri.rô'ng (01/4/19560 1/4/2023), ngày Giái phOng min Nam thng nht dt nuâc 30/4, ngày Giãi phOng Hãi
PhOng, 133 näm ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh và Tháng Cong nhân näm 2023.
- Tao không khI vui tuoi, phn khâi trong can b, viên chirc, ngithi lao dng (CB,
VC, NLD) và sinh viên (SV), thi dua 1p thành tich trong giãng day, h9c tap, cong tác,
gOp phân hoàn thãnh xut sc nhim vii näm h9c dng th?yi gop phn nâng cao di sng
tinh thAn cho CB, VC, NLD Nhà trixng.
- Tao diu kin phát trin các tài nang trong phong trào van th cUa Nhà trithng,
xây dung môi triRng giáo diic toàn din, huàng tOi m11c tiêu "Mi CB, VC, NLD và SV
phn du tham gia thiing xuyên mt mon th thao" nhAm nâng cao src khOe và phiic
v11 sir

nghip phát trin chung cüa Nhà triRng.

- Thông qua t chirc cãc hoat dng, phát hin vã biu dirnng các tp th& cã nhân
tIch circ tham gia phong trão d dng viên kjp thO'i, nhân rng din hinh.
II. Yêu cAn
- Thu hiit dong dâo CB, VC, NLD vã SV Nhà trung tham gia;
- Cong tác ti) chiic phâi dam bão tInh khoa hçc, sang tao, khách quan, van hóa; các
hoat dng duc

th

chirc phü hqp vOi diu kin thirc tin, an toàn, ti& kim, hiu qua

cao, chng lang phi;
- Thu tnthng vâ lãnh dao các t chi'rc doàn th nêu cao tinh thAn trách nhim trong
vic dAy manh phong trão th thao cüa Nhà trtthng vã kin vj.
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B. NQI DUNG
I. Van hóa van ngh
1. Lien hoan "Ting hat tu' Mái trirôiig diii diro'ng"
1.1. DOi tu'çrng tham gia: CB, VC, NLD, hpc viên (HV) và sinh viên (SV)
cüa Tnthng.
1.2. Nt2i dung:
- Th hin tmnh yeu qué huang, dt nuóc; ca ngci nhitng net dçp cña thành phô và
con ngrii Hãi PhOng.
- Ca ngi truyn th6ng 67 näm xây drng phát trin và tru'âng thãnh cüa TruOng
DH Hang hâi Vit Nam.
- Ton vinh ngh gião và ngh di bin.
1.3. HInh thtc the2 hiçn: dan Ca, song Ca, tp Ca.
1.4. S lucrng tkt mz(lc và các dan vj tham gia:
- Mi dan vj duçlC biên ch dang k mt tit mic, các tiêt miiC du phái

CO

CB,

VC, NLD üa dan vj tham gia.
- Dan vj: phân b6 theo phii 1iic kern theo (Phy lyc 1).
1.5. Diu l và các quy d/nh khác: Co van ban hizàng dn riêng.
1.6. KinhphI.
Ngoài kinh phi giâi thi.râng, Nhà trithng và Cong doàn Trix&ng h tr kinh phi tüy
theo quy mô, chit !uqng cUa tMt ffl%1c vOi mr mtrc h trçl t& da cho mOt tit miic nhix
sau:
- Nhà triRing: 3.000.000d
- Cong doàn Trung: 2.000.000d
2. Chtroiig trinh "Tài nãng am nhic VMU 2022"
2.1. Dcii two'ng tham gia: Sinh vién dang h9c tp tai Tnr?ng.
2.2. Ni dung: Các ca khüc tré, sôi dng v thanh niên, sinh viên, chào don narn
mOi.
2.3. The2 logi: Dan Ca, song Ca, top Ca, ban nhtc.
2.4. Sô'lu'cing:
- Mi dan vj cO sinh viên, Câu laC b) sinh viên dang k t1r rnt dn hai ca khiic d
tham gia dir thi vOng Sa khão.
- Sau vông Sa khão, Ban t chirc sé Ch9n lira 12 dn 14 tiEt rniic tham dir Dêm
Chung k&.
2.5. Thai gian tc chzc
- VOng Sa kháo: Chiêu ngày 24/12/2022.
- VOng Chung kt: téii ngày 28/12/2022 - nhân djp chào miirng k nirn 73 närn,
ngày HS-SVVN (09/01/1950 - 09/01/2023).
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2.6. Kinh phi: Nhà tris?ng h trq kinh phi th chüc và giãi thuàng. Các don vj tij to
kinh phi ttp luyn.
3. Hoit dng van hóa, van ngh cãc Khôi thi aua
3.1. Khi Cong doàn Cci th try'c thut7c và khdi thi dua các Trzthng Dai hQc, Cao
dng (DH, CD) Thànhph: Thirc hin theo ké hoach cUa Khôi.
3,2. KhO'i Doàn các tru'&ng DH, CD Thành pM: Thijc hin theo k hoach cüa
Khôi.
II. The thao
1. iMi vi CB, VC, NLD
1.1. DO'i ttrcrng tham gia: CB, VC, NL[) cO hçip dng tao dng vâi Trung hoac
don vj cüa Tnro'ng, dang dOng bâo him x hi theo quy djnh và CO si.irc khoê t.
1.2. Các mon thi dá'u dtc kié'n:
1.2.1. Các giái the thao td chz'c theo hlnh thüv truyn thO'ng: BOng dá VMULeague, bong dá mini, bong dá giao hftu, cu lông, bong bàn, bong chuyn, bong
chuyn ho'i, kéo co, trO choi dan gian, boi li thirc hin theo diu l giãi.
1.2.2. Các giái the' thao to chz.c theo hInh tht'c try'c tuyé'n: dtp Xe, di b thuc hin
theo diu t giâi.
1.2.3. Các giái th thao ké't hcrp CB, VC, NLD và SV: di b (thi qua irng diing két
ni mtng internet); boi li, bOng bàn thijc hin theo diu l giãi.
1.3. Th&i gian thi da'u: Xem Phii 1ijc 2.
1.4. Kinh phi:
Ngoai kinh phi giâi thixO'ng, Cong doàn Trung h trq kinh phi tp tuyn, thi du
cho các di tuyn CB, VC, NLD tham gia theo müc sau:
- Bong dá giao hüu và bong dá mini: 1 .500.000d/di tuyn;
- Bong chuyn, bong chuyn hoi, kéo co: 5O0.00Od/di tuyn.
2. Dôi vOi sinh viên
2.1. Di ttcçrng tham gia: SV chInh quy dang h9c tp tai Tru?mg cO sirc khOe t&,
dü diu kin tham gia thi du.
2.2. Các mOn thi dO'u dr kiê'n:
- T chirc di..rOi hInh thirc Hi thao SV cac mon thi du dir kin gm: bOng dã nam,
nü 07 ngi.thi; bong chuyn, bong bàn, cu lông, bOng r, din kinh, boi ti, nhãy bao b&
kéo co.
- Th thirc và Lut thi du, co cu giái thuâng cho tüng mOn thi duc quy djnh chi
tiêt trong Diëu l cüa Hi thao (ban hành rieng).
2.3. Thai gian và ljch thi du: Xem Phii lic 2
2.4. Kinh phi: Nhà trii?ng h trçi kinh phi t ch(rc Hi thao và giãi thuing. Các
don vj tir to kinh phi tp luyn.
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3. Giãi th thao các Khôi thi dua
3.1. Khi Cong doàn Cc' sà lnrc thut?c và khi thi dua các Trw&ng DH, CD Thành
phá: Thirc hin theo k hoach cüa Khi.
3.2. Kho'i Doàn các trw&ng DH,CD Thành phó' . Thirc hin theo kê hoach cüa
Khi.
C. BAN CHI IMO
Ban chi dto các hoat dng vAn hóa, vAn ngh, th thao cp triRcng có nhirn vii
ban hành diu i, t6 chrc các hoat dng duçc nêu trong Kê hojch nay bao gm các
dng chI sau:
STT

HQ và ten

Don vj

Chirc viii

1.

Die Nguyn Minh Dirc

PhO Hiu tnx&ng

TnrOrng Ban

2.

B/c Nguyen Cong Vjnh

Chü tjch CD Trung

PhOBanTT

3.

B/c Lê Hoãng Di.rang

Bi thu Doàn Tru?ng

Phó Ban

4.

Dic Nguyn Huy Hào

Truâng Phông TC-HC

5.

Die D Quân Tüng

Phó GD PT Trung tam GDTCHH

U
Uei

D. TO CHC THVC HIN
CAn c vào k hoch, Ban Chi dao sê ban hAnh Diu 1 di vâi tirng hoat dng ci
th.
Di vâi các hoat dng th thao: Trung tam GDTC Hang hAi phi hqp vOi Cong
doãn, Doàn TNCS H Chi Minh d%r thAo Diu 1 các mon thi du th thao, mi trong
tài, d%r trü kinh phi và các diu kin cn thit d t chtrc giAi th thao (san bAi, trang
thit bj,...) trinh Ban chi dto phê duyt truOc ngày 04/8/2022.
Di vâi các hoat dng vAn ngh: Cong doàn và Doàn TNCS H Chj Minh Nhà
truông phi hcp trin khai các hott dng theo phân cong trong K hoach.
Thu tru&ng các don vj lien quan: Phông TC-HC, Phông KH-TC, Phông CTSV,
PhOng Dào tao, Tram Y t, Ban BAo v có trách nhim phi hp vâi Ban Chi dao d
cong tác t chirc dat hiu qua cao.
Hiu truàng yêu cu Thu trirâng các don vj chü dng phi hçrp vâi Cong doàn và
Doàn thanh niên trong don vj trin khai thc hin nghiêm tue K hoach.
Nc'inhân:
- TT HDT (dê biet);
- CD, DTN, U GDTC}ffl (de p/hçip);
- Các &Yn vj trong Truàng (d th%rc hin);
- Lu'u: VT, VPCD

U TRIIONG.
TR!JNG
DAI HQG
HANG H

vtET AM

KT.HIU TRUNG
PHO HEU TRLSONG

P6S IS, d4J/&?I
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Phii 1ic 1
BIEN CHE CAC BN V THAM GIA HOIST BONG
VAN NGH, THE THAO NAM HQC 2022-2023
(Kern theo Ké hogch so': . 3.3Z/KH-DHHHVN ngày .0!. ./. .Z /2 022)
Can Cu vào diu kin thirc th, Nhà triRing biên ch các don vj tham gia Hi din
gôrn:
1. Khoa Hang hãi
2. Khoa May tàu bin
3. Khoa Diên - Diên ti:r
4. Khoa Cong trmnh
5. Khoa Kinh tê
6. Khoa Quân tn - Tài chInh
7. Khoa Ngoi ngu
8. Khoa Cong ngh thông tin
9. ViênCkhI
10. Viên Dão tao Sau dai hoc
11. Viên Dào tao quc t
NA
12. Vin Dào tao chit 1ung cao
13. Tnnmg Cao clang VMU
14.Lien quân Khoa Din — Diên tü, Khoa BOng tàu
15. Lien quân Khoa CS-CB, Khoa LLCT, Vin Môi tru?mg
16. Lien quân PhOng, Ban, Cong ty, Trung tam, NXBHH, Thu vin
Các don vj do Chü tjch/T truOng Cong doàn phi trách. Lien quân PhOng, Ban,
Cong ty, Trung tam, NXB Hang hãi, Thu vin giao cho dng chI Vu Huy Thâng —
Giám dc Thu vin Hang hãi và dng chI Trjnh Thj Hanh - T truâng Cong doàn Tram
Y t phçi trách.
Viêc biën ch các don vi nhu trên dim theo tInh hInh thuc tin vã thuc th d thuc
hin trong nhUng nãm truâc. Các don vj cO th tham gia dc ltp hoc lien kt vOi cãc
don vj khác d tao don vj, mi theo nguyen v9ng. TriRmg hçp nay d nghj dang k vi
Ban Chi dao d xem xét, sap xp.
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Phii 1iic 2
Dli MEN LICH THI DAU CAC GIAI THE THAO
(Kern theo Ké hoçich s6 .iL/KH-DHHHVN ngày .O1./S/2O22,)
i. CAC GIAI THE THAO CHAO MiJNG NGAY NHA GIAO VIET NAM
1.1. Các giãi the thao dành cho CB, VC, NLD
STT
1.

Thôi gian di1r kiên

Giãi the thao
Bong dá mini

Tr ngày 3 1/10/2022 dn ngày 18/11/2022
-

2.

BOng dá VMIJ-League

3.

VMU Go-ahead 2022

-

Giai don 1: Tr 13/8/2022 dn ngày
29/10/2022
Giai domn 2: Tr 03/12/2022 den ngày
25/3/2023
Tr ngày 04/9/2022 den ngày 17/9/2022

1.2. Giãi th thao dänh cho SV
STT

Giäi the thao

Thôi gian thy kiên

1.

BongdánU7ngixii

Tirngay 19/11 dn 10/12/2022

2.

BOng dá nam 7 ngu?ii

Tir ngày 19/11 dn 10/12/2022

1.3. Giãi the thao kt hQp CB, VC, NLD vã SV
STT

Giãi the thao

ThOi gian dir kin

1.

Di b (thi qua irng diving kt
ni mang internet)

Tu ngày 30/10/2022 dn 12/11/2022

ii. CAC GIAI THE THAO CHAO MU'NG 67 NAM NGAY THANH LiP
TRI11NG 01/4/2023 VA NH1JNG NGAY LE TRONG THANG 4,5/2023
2.1. Các giãi th thao dành cho CB, VC, NLD
STT

Giäi th thao

Thol gian diy kin

1.

BOng chuyên hoi Nam Nü'

Ngãy 10/3/2023

2.

Cu lông

Ngay 17/3/2023
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3.

Bong chuyn nam

Ngày 24/3/2023

4.

BOng dã giao htru

Ngày 28/3/2023

5.

Kéo co, trô cho'i dan gian

Ngày 29/3/2023

6.

Bci 1i

Ngãy 18/5/2023

7.

VMIJ Inspiring rides 2023

Tr ngày 05/3/2023 dn ngày 18/3/2023

2.2. Giãi th thao SV
Giãi the thao

STT

ThOi gian dir kiên

1.

Bong chuyn

Ngày 12/3/2023

2.

Bong bàn

Ngày 13/3/2023

3.

Cu lông

Ngay 13/3/2023

4.

BOngr

Ngãy 17/3/2023

5.

Din kinh

Ngày 19/3/2023

6.

Nháy bao b

Ngày 19/3/2023

7.

Kéo co

Ngày 19/3/2023

8.

Bai 1i

Ngày 18/5/2023

2.3. Giãi th thao kt hQ'p CB, YC, NLD và SV
Giái th thao

STT

Thoi gian dir kin

1.

BOngbàn

Ngày13/3/2023

2.

Bcii 1i

Ngày 18/5/2023
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