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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 

Số: ……. /KH-CĐ 

 

 

 

TP. HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2015 

 
KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC HỘI THAO GIẢNG VIÊN NHÂN VIÊN LẦN THỨ 4 

NĂM 2015 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho giảng viên nhân viên trường Đại Học Hoa Sen sau giờ làm 

việc. 

- Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong toàn trường, góp phần nâng cao sức khỏe để công tác 

tốt hơn. 

- Mở rộng giao lưu, quan hệ giữa giảng viên nhân viên giữa các phòng ban, giữa giảng viên nhân 

viên mới và cũ. 

2. Yêu Cầu: 

- Tổ chức vui tươi, tiết kiệm và hiệu quả. 

- Nêu cao tinh thần thể thao “Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng”. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá được thực hiện tốt, đảm bảo đông đảo các Giảng viên – 

Nhân viên (GVNV) đăng ký dự thi và đến cổ vũ cho hội thao. 

- Bảo đảm tính công bằng, khách quan trong suốt quá trình tổ chức hội thao. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Giảng viên – Nhân viên thuộc các phòng, ban, khoa, Trung tâm của trường Đại học Hoa Sen (các 

tổ có thể mời thêm giảng viên thỉnh giảng/cộng tác viên hiện đang cộng tác tại Trường) 

Lưu ý: 

Các tổ trưởng công đoàn cần tích cực vận động công đoàn viên tham gia để mỗi Tổ công đoàn cần 

đăng ký tối thiểu 1 nội dung trong các môn thi đấu, đặc biệt đối với những GVNV mới. 

III. CÁC MÔN –  NỘI DUNG – THỂ THỨC THI ĐẤU 

1. Cầu lông: Có 3 nội dung: Đôi nam, Đôi nam nữ và Đôi nữ. 

- Đôi nam: Chọn hạt giống theo 4 nhóm. Nhóm 1 ghép nhóm 4, nhóm 2 ghép nhóm 3. Loại 

trực tiếp. 

- Đôi nam nữ và đôi nữ: vận động viên tự chọn đồng đội. 

2. Kéo co: Đăng ký 10 thành viên (trong đó có 2 dự bị). Thi đấu 8 người (tối đa 5 nam). Loại trực 

tiếp, thắng 2. Đội trưởng khi đăng ký cung cấp thông tin: danh sách, cân nặng từng thành viên 

cho Ban tổ chức (BTC). BTC sẽ chỉ công khai tổng cân nặng của đội, không công khai cân 

nặng của thành viên của các đội. 

3. Bóng đá mini: Chỉ có 4 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Sau 

khi có danh sách đăng ký của các vận động viên (VĐV), BTC sẽ khảo sát ý kiến các VĐV để 

chia thành 4 đội thi đấu. 

4. Quần vợt: Nội dung thi đấu đôi (không phân biệt nam nữ). Thi đấu loại trực tiếp hoặc vòng 

tròn tùy vào số đội đăng ký. 

5. Bóng bàn: Nội dung thi đấu đôi (không phân biệt nam nữ). Thi đấu loại trực tiếp hoặc vòng 

tròn tùy vào số đội đăng ký. 

6. Cờ vua: Theo luật hiện hành (Việt Nam). 

7. Cờ tướng: Theo luật hiện hành (Việt Nam). 
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8. Bơi: Có 2 nội dung: Bơi tự do 50m nam và Bơi tự do 50m nữ. Thi vòng loại, tính giờ xếp hạng 

để thi chung kết. 

9. Đua xe đạp chậm: Nội dung 10m, không phân biệt nam nữ. Thi vòng loại, chọn VĐV thành 

tích cao vào thi chung kết. 

10. Điền kinh: Có 2 nội dung: 800m nam và 400m nữ. Thi đấu một lượt chạy, tính thành tích xếp 

hạng. 

Lưu ý: Mỗi nội dung ở từng môn thi đấu phải có tối thiểu 4 đội để đủ điều kiện tổ chức thi đấu. 

Đối với các môn bơi, đua xe đạp chậm, cờ vua, cờ tướng và điền kinh, mỗi nội dung phải có tối 

thiểu 8 VĐV đăng ký. 

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: 

Các vận động viên đăng ký trực tiếp trên google.docs (link: tại đây) 

1. Kéo co: Mỗi tổ công đoàn đăng ký tối thiểu 1 đội, Trường hợp các Tổ không có đủ số VĐV nam 

tối thiểu cho đội mình thì có thể “mượn” từ các Tổ khác nhưng mỗi VĐV chỉ được thi đấu cho 1 

đội trong suốt giải đấu  

2. Hạn chót đăng ký cho tất cả các môn thi đấu: 09h00 ngày 05/08/2015 để BTC tiến hành bốc 

thăm. 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: 

Ngày Môn Buổi Giờ Địa điểm 

Thứ 7, 

08/08/2015 

- Bóng đá minni (lượt 1) 

- Quần vợt 

Sáng 

Sáng 

7h30 

7h30 

CLB Chiến Công (147 đường 

C12, f13, Tân Bình) 

- Đua xe đạp chậm 

Điền kinh 

Chiều 

Chiều 

15h00 

15h30 

CS2 Quang Trung 

Chủ nhật, 

09/08/2015 

- Bóng đá (lượt 2) 

- Bơi  

- Cầu lông 

Sáng 

Sáng 

Chiều  

7h30 

7h30 

13h00 

CLB Chiến Công 

Thứ 7, 

15/08/2015 

- Bóng đá (lượt cuối) 

- Kéo co 

Sáng 

Sáng 

7h30 

7h30 

CLB Chiến Công 

 

Chủ nhật, 

16/08/2015 

- Bóng bàn 

- Cờ tướng 

- Cờ vua 

Sáng 

Sáng 

Sáng 

8h00 

8h00 

8h00 

 

CS2 Quang Trung 

 Chỉ đường đến địa điểm thi đấu:  

- CLB Chiến Công: Xem tại đây  

- CS2 Quang Trung: Công viên phần mềm Quang Trung 

Lưu ý: 

- Các vận động viên tham gia thi đấu phải có mặt trước 30 phút trước khi thi đấu để điểm danh, khởi 

động. Sau 15 phút kể từ khi gọi tên vào thi đấu nếu VĐV không có mặt coi như thua cuộc. 

- BTC sẽ tiến hành trao giải các môn thi đấu ngay sau khi kết thúc thi đấu từng môn thi. 

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Đơn vị tính: Đồng) 

1. Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt: mỗi nội dung gồm: 

- 01 giải nhất: 800.000 + huy chương vàng 

- 01 giải nhì: 600.000 +  huy chương bạc 

- 01 giải ba:  400.000 + huy chương đồng 

https://docs.google.com/a/hoasen.edu.vn/spreadsheet/ccc?key=0AlyGSROm1HWWdFZYQjNZV3Y1SGVDYjJURDhZbmwwUXc#gid=0
https://www.google.com/maps/place/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+C12,+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+13,+T%C3%A2n+B%C3%ACnh,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.8073357,106.6388603,16.54z/data=!4m2!3m1!1s0x3175295b086142b1:0x3a853c74ec74fddb
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2. Cờ vua, Bơi, Điền kinh, Cờ tướng, Đua xe đạp chậm: mỗi nội dung gồm: 

- 01 giải nhất: 500.000 + huy chương vàng 

- 01 giải nhì: 400.000 +  huy chương bạc 

- 01 giải ba:  300.000 + huy chương đồng 

3. Kéo co 

- 1 giải nhất: 1.500.000 + cup 

- 01 giải nhì: 1.200.000 + cờ 

- 01 giải ba: 1.000.000 + cờ 

4. Bóng đá mini 

- 01 giải nhất: 2.000.000 + cup 

- 01 giải nhì: 1.500.000 + cờ 

- 01 giải ba: 1.000.000 + cờ 

Ngoài ra, sẽ có: 

- 1 giải phụ cá nhân: dành cho VĐV tham gia thi đấu nhiều nội dung nhất: 300.000. 

- Tối đa 10 phần thưởng (bốc thăm may mắn, trị giá 50.000 – 100.000) dành cho cổ động viên các 

môn Bóng đá, Cầu lông, Kéo co. 

VII. LUẬT THI ĐẤU 

1. Áp dụng theo luật thi đấu hiện hành (Việt Nam). Đối với môn cầu lông, mỗi trận thi đấu 3 set, 

mỗi set 15 điểm, riêng các trận đấu bán kết và chung kết thi đấu 21 điểm. 

2. Kết quả bốc thăm chia đội/bảng/trận sẽ công bố vào ngày 07/08/2015 (sau khi có kết quả đăng 

ký của tất cả các nội dung). 

5. Trang phục thi đấu: các vận động viên tham gia thi đấu ở các môn thi đấu cần chọn trang phục 

phù hợp với từng môn thi, khuyến khích mặc áo thun Hoa Sen đối với các môn Cầu lông, kéo 

co, quần vợt. Riêng môn bóng đá các đội sẽ được trang bị áo thi đấu đối kháng (áo tập) 

VIII. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC 

1. Lê Thị Ngọc Huyên    Trưởng ban 0973 105 340 

2. Vũ Thái Bình   Phó trưởng ban 0937 025 025 

3. Phan Thị Nhi Hiếu Thành viên – Phụ trách kéo co 0913 808910 

4. Tạ Thuận Lợi Thành viên – Phụ trách kéo co 0987 504 698 

5. Nguyễn Thanh Tuyên Thành viên – Phụ trách cầu lông 0975 512 831 

6. Bùi Bảo Trung Thành viên – Phụ trách điền kinh 0987 797 934 

7. Phạm Hồng Thanh Thành viên – Phụ trách quần vợt  

8. Lê Đào Thanh Bình An Thành viên – Phụ trách quần vợt 0989 117 671 

9. Lê Hữu Sơn Thành viên – Phụ trách bóng đá 0903 775 115 

10. Võ Tiến Tân Thành viên – Phụ trách bóng đá 0903 005 526 

11. Đào Thị Tuyết Hồng Thành viên – Phụ trách tài chính 0908 244 432 

12. Nguyễn Phượng Hoàng Thành viên – Phụ trách cờ vua, cờ tướng 0913173756 

13. Nguyễn Lê Duy  Thành viên – Phụ trách bóng bàn 0903 687 495 

14. Nguyễn Trùng Lập   Thành viên – Phụ trách đua xe đạp chậm 0904434171 

15. Lê Tấn Tuấn Thành viên – Phụ trách bơi  0918 311 252 

 TM. BTC  
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Nơi nhận: 

- Thông tin nhân viên 

- Các tổ trưởng CĐ 

 Lê Thị Ngọc Huyên  
 

 

 

 

 

 

 

 


