
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN MẮT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /KH-BVM Bình Định, ngày         tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức tập bóng chuyền tham gia hoạt động TDTT chào mừng kỷ niệm 

76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020), 
31 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 1271/KH-BCH ngày 04/12/2020 của Ban chỉ huy quân

sự Thành phố Quy Nhơn về việc Tổ chức hoạt động TDTT chào mừng kỷ niệm 76

năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020), 31 năm Ngày Hội

quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020). Bệnh viện Mắt xây dựng kế hoạch tổ

chức tập luyện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Quy tụ được lực lượng đoàn viên, thanh niên tạo nên sân chơi bổ ích và sôi nổi

về mặt tinh thần góp phần hoàn thành nhiệm vụ, đem lại hiệu quả cao trong công

việc.

- Tạo không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị.

II. NỘI DUNG

- Tổ chức tập luyện bóng chuyền nam.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

Bắt đầu từ 17h30 hàng ngày từ ngày 14/12/2020.

2. Địa điểm: 

Sân bóng chuyền trường THCS Đống Đa, số 878 Trần Hưng Đạo, Tp Quy

Nhơn, T. Bình Định.

3. Thành phần tham gia: (Danh sách kèm theo)



IV. KINH PHÍ

Kinh phí được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của đơn vị.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tập bóng chuyền tham gia hoạt động TDTT chào
mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020),
31  năm  Ngày  Hội  quốc  phòng  toàn  dân  (22/12/1989-22/12/2020),  đề  nghị  các
khoa/phòng tạo điều kiện về nhân lực và thời gian để các đồng chí tham gia tập luyện
góp phần thành công của Hội thao./.

Nơi nhận:
- Toàn viện
- Lưu VT, ĐD-QLCL-CNTT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Triết


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-12-14T08:38:03+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Thanh Triết<trietnt-bvmat@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-12-14T08:59:08+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Bệnh viện Mắt<bvmat@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-12-14T08:59:24+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Bệnh viện Mắt<bvmat@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-12-14T09:00:11+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Bệnh viện Mắt<bvmat@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




