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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2019
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931 - 26/3/2019); Kỷ niệm 73 năm Ngày Thể Thao Việt Nam (27/3/1946 27/3/2019) và Kỷ niệm 44 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2019);
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh trong sinh viên phong trào rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại; thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Trung ương Hội Sinh
viên Việt Nam; góp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên;
- Phát hiện và tuyển chọn những sinh viên tài năng để thành lập đội tuyển thể thao
sinh viên UEH tham dự các giải cấp thành phố và toàn quốc.
2. Yêu cầu
- Thu hút đông đảo sinh viên tham gia thi đấu và cổ vũ;
- Công tác tổ chức chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo việc tuân thủ điều lệ,
công bằng trong thi đấu;
- Các đơn vị phải tăng cường công tác tập luyện và tổ chức tốt đội tuyển tham dự
Hội thao.
II. ĐỐI TƢỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Đối tƣợng
Các thành viên tham gia Hội thao phải là sinh viên đang học tập tại trường (gồm
hệ ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ và ĐH VL-VH, sinh viên các
chương trình liên kết của Viện Đào tạo quốc tế, UEH – VUW) và không bị các hình
thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
Lưu ý: Sinh viên đang trong đợt học Giáo dục quốc phòng - An ninh sinh viên sẽ
đăng ký tham gia các nội dung riêng được tổ chức tại Trung tâm GDQP và AN, không
tham gia Hội thao, sinh viên được tổ chức tại trường.
2. Điều kiện tham gia
- Mỗi đơn vị khoa, viện đào tạo, ký túc xá, đơn vị phụ trách (Phòng Quản lý đào
tạo - Công tác sinh viên phụ trách SV Hệ VB2, Liên thông; Phòng Quản lý Đào tại Tại
chức phụ trách SV ĐH VL-VH) thành lập một đoàn thể thao đăng ký dự thi các môn
theo quy định chi tiết tại Điều lệ;
- Sinh viên tham gia đoàn thể thao của các đơn vị phải có đủ sức khỏe, có bảo
hiểm tai nạn và bảo hiểm y tế;
- Mỗi sinh viên chỉ được tham gia một đoàn thể thao và được tham gia thi đấu
nhiều môn. Riêng sinh viên ký túc xá phải ở nội trú từ 5 tháng (01 học kỳ) trở lên (tính
đến ngày đăng ký);

- Sinh viên là vận động viên (VĐV) đẳng cấp, đạt Huy chương vàng cá nhân các
môn thi đấu cấp tỉnh, thành phố và đạt Huy chương các môn thi đấu cấp toàn quốc
năm 2018, 2019 không được tham gia các nội dung thi đấu cá nhân môn đã đạt huy
chương.
3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Hội thao được tổ chức từ ngày 09/3/2019 đến ngày 21/4/2019, lịch
chi tiết cụ thể như sau:
+ Thi đấu các môn: các buổi tối từ thứ Hai đến Chủ nhật và cả ngày thứ Bảy,
Chủ nhật từ ngày 09/3/2019 đến ngày 21/4/2019. Thời gian thi đấu cụ thể từng môn sẽ
được thông báo trong buổi họp bốc thăm.
+ Bế mạc và trao giải thưởng: 10g00 sáng Chủ nhật, ngày 21/4/2019.
- Địa điểm:
+ Cơ sở 144 đường 44 Trương Đình Hội, phường 16, quận 8.
+ Nhà thi đấu Trường THPT Chuyên năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị
Định, quận 8.
+ Câu lạc bộ bơi lội Yết Kiêu - Số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé,
quận 1.
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, THÔNG TIN HỘI THAO
1. Hồ sơ đăng ký
- Nộp hồ sơ đăng ký theo đơn vị có xác nhận của lãnh đạo phòng, khoa, viện,
KTX theo mẫu do BTC quy định, nộp kèm bản photocopy thẻ sinh viên, thẻ nội trú
KTX có hình (đối với sinh viên tham gia đơn vị KTX);
- Mỗi đơn vị phải có 01 trưởng đoàn chịu trách nhiệm quản lý đoàn;
- Thời gian đăng ký tham gia Hội thao: Hạn cuối ngày 06/3/2019 tại Phòng
Công tác chính trị (Phòng A.218, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3).
2. Thông tin Hội thao
- Thông tin về Hội thao và kết quả thi đấu được cập nhật trên website:
www.ctct.ueh.edu.vn và www.youth.ueh.edu.vn;
- Liên hệ bộ phận thường trực BTC Hội thao tại Phòng Công tác chính trị hoặc
qua số điện thoại: 0973.317.317 và email: ductien@ueh.edu.vn (Mr. Đức Tiên).
IV. CÁC MÔN THI ĐẤU
Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2019 có 5 môn thi đấu (nam, nữ):
- Môn Bóng đá futsal;
- Môn Bóng chuyền;
- Môn Bơi lội;
- Môn Bóng bàn;
- Môn Taekwondo.
Nội dung thi đấu được công bố chi tiết trong Điều lệ của Hội thao.
V. GIẢI THƢỞNG
1. Về giải thƣởng toàn đoàn
- Xếp hạng toàn đoàn, gồm các hạng sau:
+ Hạng Nhất: Cúp + tiền thưởng.
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+ Hạng Nhì: Kỷ niệm chương + tiền thưởng.
+ Hạng Ba: Ký niệm chương + tiền thưởng.
+ Hạng Khuyến khích: Cờ + tiền thưởng.
- Xếp hạng toàn đoàn được tính khi các đoàn tham gia thi đấu đủ tất cả các môn
và theo bảng tính điểm của BTC.
2. Về giải thƣởng các môn
- BTC sẽ trao huy chương và tiền thưởng cho các cá nhân, đồng đội đoạt giải
Nhất, Nhì, Ba;
- Trường hợp chỉ có 3 đơn vị hoặc 3 VĐV từ 3 đơn vị đăng ký tham dự trong mỗi
nội dung thi đấu thì chỉ trao giải Nhất, Nhì;
- Các nội dung thi đấu có từ 08 cá nhân, đơn vị tham dự trở lên (đối với thể thức
đấu loại trực tiếp), có từ 06 cá nhân, đơn vị trở lên (đối với thể thức chia bảng) BTC sẽ
trao giải đồng hạng Ba;
- Môn Bóng đá có thêm các giải sau: Giải phong cách, vua phá lưới, thủ môn
xuất sắc, miss bóng đá futsal nữ;
- Môn Bóng chuyền có thêm giải miss Bóng chuyền nữ.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn - Hội khoa, viện, KTX
- Báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí tập luyện và
tham gia Hội thao;
- Tuyên truyền các hoạt động của Hội thao đến toàn thể sinh viên;
- Tổ chức tập luyện, chuẩn bị chu đáo cho các đội tuyển tham gia thi đấu;
- Huy động lực lượng sinh viên tham dự lễ bế mạc và cổ vũ cho đội tuyển thi
đấu.
2. Phòng Quản lý Đào tạo - Công tác sinh viên và Phòng Quản lý đào tạo Tại
chức
- Lên phương án tuyên truyền, thông báo đến toàn thể sinh viên do đơn vị mình
phụ trách;
- Cử chuyên viên phụ trách làm trưởng đoàn tham dự các môn thi đấu của Hội
thao.
2. Thành lập Ban Tổ chức
1. Ông Trần Anh Thanh Sơn
PTP Phụ trách phòng CTCT Trưởng ban
2. ThS. Nguyễn Văn Trúc
Trưởng ban GDTC
Phó Trưởng ban
3. ThS. Dương Minh Mẫn
Bí thư Đoàn TN
Phó Trưởng ban
4. ThS. Cao Văn Tiến
Phó Trưởng phòng CTCT Phó Trưởng ban
5. ThS. Ngô Đức Tiên
Chuyên viên Phòng CTCT Thành viên TT
6. BS.CK1. Giang Thị Bích Thảo
Trưởng Trạm Y tế
Thành viên
7. ThS. Ngô Văn Phong
Giám đốc TT.HTSV
Thành viên
8. ThS. Bùi Mộng Ngọc
PTP QLĐT-CTSV
Thành viên
9. ThS. Nguyễn Hoàng Sơn
PTP QLĐTTC
Thành viên
10. ThS. Huỳnh Vĩnh Hưng
Phó Trưởng ban GDTC
Thành viên
11. Ông Trần Nhật Hoàng
Chủ tịch Hội Sinh viên
Thành viên
12. ThS. Nguyễn Ngọc Hưng
Giảng viên Ban GDTC
Thành viên
13. ThS. Trần Đình Thành
Giảng viên Ban GDTC
Thành viên
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14. Ông Dương Tấn Hải
Giảng viên Ban GDTC
Thành viên
15. ThS. Lê Đào Ái Quốc
Giảng viên Ban GDTC
Thành viên
16. ThS. Nguyễn Công Nam
Chuyên viên Phòng CTCT Thành viên
17. Ông Trịnh Quốc Lâm
Chuyên viên Phòng CTCT Thành viên
18. Bà Thái Kim Liên
Chuyên viên Phòng CTCT Thành viên
3. Tiến độ thực hiện
- 15/01/2019 - 14/02/2019: Xây dựng Kế hoạch Hội thao;
- 15/02/2019 - 25/02/2019: Triển khai Kế hoạch Hội thao đến các đơn vị, cơ sở
Đoàn - Hội;
- 01/3/2019 - 06/3/2019: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các đơn vị;
- Ngày 07/3/2019: Họp bốc thăm các môn thi đấu;
- Ngày 08/3/2019: Công bố lịch thi đấu các môn;
- 09/3/2019 - 21/4/2019: Thi đấu các môn của Hội thao;
- Ngày 21/4/2019: Bế mạc, tổng kết và trao giải Hội thao.
Để đảm bảo Hội thao đạt kết quả tốt, Ban Giám hiệu đề nghị lãnh đạo các khoa,
phòng, viện, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên động viên tạo điều kiện để các sinh viên tham
gia hội thao. Ban Giám hiệu phân công Phòng Công tác chính trị chủ trì, phối hợp với
Ban Giáo dục thể chất, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường và các đơn vị có liên
quan tổ chức thực hiện kế hoạch này.
Nơi nhận:
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Các thành viên BTC;
- Các đơn vị khoa, phòng, viện, TT.HTSV;
- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên;
- Website CTCT, Đoàn TN, QLĐT-CTSV, QLĐTTC;
- Lưu: VT, CTCT.

HIỆU TRƢỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong
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