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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2016
Chào mừng 40 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
(27/10/1976 - 27/10/2016)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016; Chào mừng 40 năm thành lập
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (27/10/1976 - 27/10/2016) và 85 năm ngày
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016);
- Hưởng ứng phong trào sinh viên 5 tốt; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào
rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các
môn thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện
cho sinh viên;
- Phát hiện và tuyển chọn những sinh viên tài năng thể thao bổ sung vào các đội
tuyển thể thao sinh viên UEH để thành lập đội tuyển tham dự các giải cấp Thành phố
và Toàn quốc.
2. Yêu cầu
- Thu hút sự tham gia thi đấu và cổ vũ của đông đảo sinh viên.
- Công tác tổ chức chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo việc tuân thủ điều lệ, tính
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 TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA
1. Đối tượng
- Mỗi khoa, viện, ký túc xá (khoa, viện, KTX) thành lập một đoàn tham gia Hội
thao.
- Các thành viên tham gia Hội thao phải là sinh viên hệ đại học chính quy tập
trung đang học tập tại trường, không bị các hình thức kỷ luật và đảm bảo sức khỏe
theo quy định.
- Mỗi sinh viên chỉ được tham gia một đơn vị, riêng sinh viên ký túc xá phải ở
nội trú từ 5 tháng (01 học kỳ) trở lên.
- Sinh viên là vận động viên chuyên nghiệp và đạt Huy chương vàng các môn thi
đấu cấp Thành phố và Toàn quốc không được tham gia các nội dung thi đấu cá nhân.
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian diễn ra Hội thao từ ngày 24/3/2016 đến ngày 24/4/2016, lịch trình cụ
thể sau:
+ Khai mạc Hội thao: Vào lúc 08g00 sáng ngày 03/4/2016.
+ Tổ chức thi đấu các môn: Vào các buổi tối từ thứ Hai đến Chủ nhật và cả ngày
Chủ Nhật từ ngày 24/3/2016 đến ngày 24/4/2016. Thời gian thi đấu cụ thể từng môn sẽ
được thông báo trong buổi họp bốc thăm.
+ Bế mạc và trao giải thưởng Hội thao: Vào lúc 09g30 sáng ngày 24/4/2016.

- Địa điểm thi đấu: Cơ sở đào tạo và hoạt động thể dục thể thao tại Quận 8.
- Tổ chức họp bốc thăm và chuẩn bị khai mạc: Vào các ngày 21, 22/3/2016 tại
Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3.
3. Hồ sơ đăng ký: (theo mẫu đính kèm)
- Nộp đơn đăng ký theo đơn vị có xác nhận của Lãnh đạo khoa, viện, KTX theo
mẫu do Ban Tổ chức quy định, có dán hình (hình chụp trong vòng 06 tháng trở lại), có
bảo hiểm tai nạn, thẻ sinh viên, thẻ nội trú KTX có hình.
- Mỗi đơn vị phải có 01 trưởng đoàn, 01 phó đoàn chịu trách nhiệm quản lý đội
của mình, thông báo cho vận động viên biết Kế hoạch, Điều lệ và thời gian tổ chức
Hội thao.
- Thời gian đăng ký tham gia Hội thao: hạn cuối ngày 19/3/2016 tại Phòng Công
tác chính trị (Phòng A218, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3).
4. 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 Ban Tổ chức Hội thao tại Phòng Công tác chính trị
(phòng A.218) - Cơ sở A, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 hoặc qua email:
ductien@ueh.edu.vn.
III. CÁC MÔN THI ĐẤU
1. Môn Bóng đá mini (5 người)
- Nội dung thi đấu: bóng đá mini (5 người) nam, bóng đá mini (5 người) nữ.
- Mỗi đội đăng ký tối đa 15 người (03 cán bộ và 12 vận động viên).
- Mỗi đội phải có đồng phục thi đấu và phải có số áo theo quy định.
- Áp dụng luật Bóng đá mini (5 người) của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
2. Môn Bóng chuyền
- Nội dung thi đấu: bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ.
- Mỗi đội đăng ký tối đa 15 người (03 cán bộ và 12 vận động viên).
- Mỗi đội phải có đồng phục thi đấu và phải có số áo theo quy định.
- Áp dụng luật Bóng chuyền của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.
3. Môn Bóng bàn
- Nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đồng đội.
- Mỗi đội đăng ký 03 đơn nam, 03 đơn nữ, 01 đồng đội nam, 01 đồng đội nữ.
- Áp dụng luật Bóng bàn của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.
4. Môn Kéo co
- Nội dung thi đấu: đồng đội nam, đồng đội nữ.
+ Hạng cân Nam:
560 kg
+ Hạng cân Nữ:
440 kg
+ Hạng cân phối hợp nam – nữ:
520 kg
- Mỗi đội đăng ký tối đa 10 VĐV/1 đội/1 hạng cân.
- Áp dụng Luật thi đấu kéo co do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành tại quyết
định số 1693/QĐ – TCTDTT ngày 12 tháng 11 năm 2010.
5. Môn Taekwondo
- Nội dung thi đấu: 26 nội dung
+ Thi đấu đối kháng cá nhân: 20 nội dung
- Nữ: Dưới 40, 43, 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73 và trên 73 kg.
- Nam: Dưới 47, 50, 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87 và trên 87 kg.
+ Thi quyền tiêu chuẩn (standard poomsae): 05 nội dung
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- Cá nhân nữ
- Cá nhân nam
- Đồng đội nữ 03 VĐV
- Đồng đội nam 03 VĐV
- Đôi nam nữ
+ Biểu diễn taekwondo trên nền nhạc
- Áp dụng luật thi đấu, thi quyền của Liên đoàn Taekwondo thế giới (WTF) hiện
hành.
6. Môn Cờ vua
- Nội dung thi đấu: cá nhân nam và nữ, đồng đội nam và nữ.
- Mỗi đội đăng ký cá nhân 03 nam, 03 nữ.
- Áp dụng luật Cờ vua hiện hành của Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Tùy theo số lượng vận động viên, Ban Tổ chức sẽ tổ chức thi đấu theo hệ thống
Thụy Sĩ 7 ván.
Nội dung cụ thể được công bố chi tiết trong Điều lệ của Hội thao.
IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
1. Khen thưởng
- Giải thưởng từng môn thi đấu gồm: huy chương, tiền thưởng cho hạng I, II,
hạng III.
- Giải toàn đoàn: được tính theo bảng tổng kết huy chương các môn thi đấu (áp
dụng cách tính của Olympic) với giải thưởng:
+ Giải Nhất: Cúp, tiền thưởng.
+ Giải Nhì: Cờ, tiền thưởng.
+ Giải Ba: Cờ, tiền thưởng.
+ Giải Phong cách: Cờ, tiền thưởng
- Riêng nội dung biểu diễn Taekwondo trên nền nhạc không có huy chương, chỉ
có giải thưởng: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích
2. Kỷ luật
Tất cả vận động viên, cổ động viên có hành vi phi thể thao hoặc cổ động quá
khích, tùy theo mức độ vi phạm, Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật hoặc đề nghị kỷ
luật theo quy định của trường. Riêng những sinh viên bỏ cuộc các nội dung sẽ bị trừ
điểm rèn luyện theo quy định.
V. 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 khai mạc, bế mạc và cổ vũ cho đội
tuyển thi đấu.
2. Thành lập Ban tổ chức
1. Ông Nguyễn Thiện Duy
Trưởng phòng CTCT
Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Vĩnh Hưng
Trưởng ban GDTC
Phó ban
3. Ông Dương Minh Mẫn
PBT ĐTN, Chủ tịch HSV Phó ban
4. Ông Trần Anh Thanh Sơn
Phó Trưởng Phòng CTCT Phó ban
5. Bà Giang Thị Bích Thảo
Trưởng Trạm Y tế
Thành viên
6. Ông Vũ Đình Lợi
Phó Trưởng ban GDTC
Thành viên
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7. Ông Phan Ngọc Danh
Phó Giám đốc TT.DVKT Thành viên
8. Ông Nguyễn Văn Trúc
Giảng viên Ban GDTC
Thành viên
9. Ông Nguyễn Ngọc Hưng
Giảng viên Ban GDTC
Thành viên
10. Ông Hứa Hiền Giang
Giảng viên Ban GDTC
Thành viên
11. Ông Nguyễn Tấn Tài
Giảng viên Ban GDTC
Thành viên
12. Ông Lê Đào Ái Quốc
Giảng viên Ban GDTC
Thành viên
13. Ông Ngô Đức Tiên
Chuyên viên phòng CTCT Thành viên TT
14. Ông Nguyễn Đức Việt
Chuyên viên phòng CTCT Thành viên
14. Ông Nguyễn Công Nam
Chuyên viên phòng CTCT Thành viên
15. Ông Huỳnh Thúc Định
Chuyên viên phòng CTCT Thành viên
16. Ông Trịnh Quốc Lâm
Chuyên viên phòng CTCT Thành viên
17. Bà Thái Kim Liên
Chuyên viên phòng CTCT Thành viên
18. Ông Trần Nhật Hoàng
Ủy viên BTV Đoàn TN
Thành viên
19. SV Nguyễn Ái Vi
Ủy viên BTK Hội SV
Thành viên
3. Tiến độ thực hiện
- 23/01/2016 – 29/01/2016: Dự thảo Kế hoạch, Điều lệ Hội thao.
- 04/02/2016 - 18/3/2016: Triển khai Kế hoạch, Điều lệ Hội thao đến các đơn vị,
cơ sở Đoàn – Hội.
- 10/3/2016 - 19/3/2016: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các đơn vị.
- Ngày 21, 22/3/2016: Họp bốc thăm các môn thi đấu.
- Ngày 23/3/2016: Công bố lịch thi đấu các môn.
- 24/3/2016 - 24/4/2016: Thi đấu các môn của Hội thao.
- Ngày 03/4/2016: Khai mạc Hội thao.
- Ngày 24/4/2016: 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,
viện, Trung tâm Dịch vụ Kinh tế, động viên tạo điều kiện để các cơ sở Đoàn – Hội tổ
chức tuyển chọn và thành lập đoàn 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, viện, TT.DVKT;
- Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên;
- Website CTCT, Đoàn TN;
- Lưu: VT, CTCT.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong
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