
   
 

 
 

Mẫu 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 

 

1. Tên sáng kiến: Giải pháp nâng cao hoạt động rèn luyện thể chất cho sinh 

viên Trường Đại học Trà Vinh. 

2. Mục tiêu của sáng kiến: 

 Tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện thể chất; thúc đẩy tinh thần tự giác, 

từng bước hình thành thói quen rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất cho 

hội viên, sinh viên; tăng cường sức đề kháng của mỗi cá nhân và cộng đồng, góp 

phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. 

 Nhằm tạo môi trường cho hội viên, sinh viên rèn luyện hoàn thiện tiêu chí 

“thể lực tốt”, đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp. 

3. Mô tả nội dung sáng kiến: 

Với việc đưa ra các giải pháp nâng cao hoạt động rèn luyện thể chất cho sinh 

viên Trường Đại học Trà Vinh sẽ góp phần nâng cao sức khỏe cho sinh viên, qua 

đó sẽ nâng cao chất lượng học tập, chất lượng công tác Hội Sinh viên Trường Đại 

học Trà Vinh, góp phần đưa hoạt động Hội Sinh viên và phong trào sinh viên – học 

sinh Trường Đại học Trà Vinh lên một tầm cao mới. Các giải pháp nhằm nâng cao 

hoạt động rèn luyện thể chất cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như 

sau: 

 Tuyên truyền trực quan tại trường, ký túc xá, trên kênh thông tin nhà trường, 

trên mạng xã hội về lợi ích của việc rèn luyện thể chất.  

 Hội Sinh viên Trường chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu 

quan tâm, chỉ đạo các phòng ban chức năng, các khoa hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức 

các hoạt động rèn luyện thể chất, các phong trào thể dục thể thao cho sinh viên. 

 Triển khai cuộc vận động “Mỗi sinh viên tập luyện một môn thể thao” và 

cuộc vận động “10.000 bước chân vì sức khỏe mỗi ngày”. 

 Thành lập, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, đội, 

nhóm thể thao, gắn với quy mô sinh viên và đặc thù, điều kiện cơ sở vật chất, trang 

thiết bị thể thao của Trường, đặc biệt là củng cố và phát triển hoạt động của Câu 

lạc bộ Võ thuật Taekwondo. 

 Tổ chức tốt công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với sinh viên đạt 

thành tích cao trong các giải thể thao các cấp. 

4. Phạm vi áp dụng: áp dụng trong sinh viên toàn Trường Đại học Trà Vinh. 

5. Thời gian áp dụng: năm học 2020 – 2021  



   
 

 
 

6. Hiệu quả sáng kiến: giải pháp nâng cao hoạt động rèn luyện thể chất cho 

sinh viên Trường Đại học Trà Vinh là rất cần thiết, qua đó sẽ tạo môi trường cho 

cán bộ, hội viên, sinh viên rèn luyện thể chất, thúc đẩy tinh thần tự giác, từng bước 

hình thành thói quen rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất cho sinh viên 

để học tập tốt; tăng cường sức đề kháng của mỗi cá nhân và cộng đồng, góp phần 

ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh; đồng thời tạo môi trường cho hội viên, sinh viên 

rèn luyện hoàn thiện tiêu chí “thể lực tốt” để đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các 

cấp. 

Kết quả thực hiện các giải pháp trên là Hội Sinh viên Trường đã duy trì và 

phát triển hoạt động của Câu lạc bộ Võ thuật Taekwondo tập luyện 3 buổi/tuần, 

tham gia giải vô địch Taekwondo cấp tỉnh và đạt 02 huy chương bạc, 01 huy 

chương đồng; thành lập mới Câu lạc bộ Võ thuật Vovinam; tăng cường tổ chức các 

giải thể thao sinh viên, tổ chức hơn 200 buổi giao lưu thể dục thể thao với các đơn 

vị trong và ngoài trường cho sinh viên; tổ chức Ngày hội “Thanh niên khỏe” và 

cấp giấy chứng nhận cho 586 sinh viên; vận động sinh viên tham gia Giải thể thao 

VUG – Running do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, kết quả có 32 

sinh viên đạt huy chương; tổ chức các hoạt động thể thao online cho sinh viên 

tham gia trong thời gian nghỉ Tết và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. 

 
 

 

 


