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CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Số: 04/KH-CĐCNTT 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2016 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức giải Bóng Bàn “Những cây vợt Vàng” Trường Đại học  

Công nghệ Thông tin lần thứ I năm 2016 

 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Thông qua giải tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, công nhân, viên 

chức, người lao động của trường, đồng thời tạo nên khí thế thi đua sôi nổi hoàn thành 

thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2016- 2017. 

Các vận động viên tham gia với tinh thần tích cực, nghiêm túc, chấp hành tốt 

quy chế của Ban Tổ chức đề ra. 

II – NỘI DUNG  

1. Đối tượng tham gia: 

Toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động của các phòng, ban, khoa, bộ 

môn, trung tâm trực thuộc trường và khách mời của các đơn vị trong khối ĐHQG. 

2. Nội dung thi đấu 

Bao gồm : 

 Đơn Nam 

 Đơn Nữ 

Các nội dung thi đấu chỉ tổ chức khi có 3 VĐV trở lên đăng ký. 

3. Hình thức thi đấu: 

Vòng loại: Toàn bộ VĐV trong từng Nội dung được chia thành 02 bảng. Chọn 

02 hạt nhân cho mỗi bảng (do ban tổ chức quyết định). Thi đấu loại trực tiếp trong 

từng bảng, mỗi trận thi đấu 05 ván thắng 03. Mỗi bảng chọn ra 02 vào vòng Bán kết. 

Vòng Bán kết : 04 VĐV sẽ thi đấu 7 ván thắng 4 theo thứ tự : nhất bảng A (A1) 

đấu với nhì bảng B (B1), nhì bảng A (A2) đấu với nhất bảng B (B1).  
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Vòng chung kết : Tranh giải nhất-nhì sẽ là VĐV thắng trận A1-B2 và VĐV thắng 

trận A2-B1. Tranh giải ba-tư sẽ là VĐV thua trận A1-B2 và VĐV thua trận A2-B1. Mỗi 

trận thi đấu 7 ván thắng 4. 

Nếu trong một Nội dung số lượng VĐV <=4 thì hình thức thi đấu có thể theo 

hình thức thi đấu vòng tròn và tính điểm theo số bàn thắng, bàn thua. Trong trường 

hợp điểm của 02VĐV bằng nhau có thể thêm trận đấu trực tiếp giữa 02 VĐV đó. 

Trong mỗi trận thi đấu 05 ván thắng 03.  

4. Giải thưởng:  

Giải Nhất Đơn Nam 600.000 

Giải Nhì Đơn Nam 

Giả Ba Đơn Nam 

300.000 

200.000 

Giải Nhất Đơn Nữ 500.000 

Giải Nhì Đơn Nữ 300.000 

Giải Ba Đơn Nữ 200.000 

5. Thời gian đăng ký và địa điểm thi đấu 

- Hạn chót đăng ký: đến hết ngày 20/9/2016.   

Nơi gửi danh sách đăng ký: Văn phòng Công Đoàn.  

- Ngày họp và bốc thăm: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 22/9/2016 tại Văn phòng 

Công đoàn. 

- Ngày tổ chức: Ngày 27/9/2016.  

(tất cả các trận được thi đấu từ 10h đến 13h trong ngày) 

- Địa điểm thi đấu, nhà thi đấu bóng bàn của trường. 

III- THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC 

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Công Đoàn, Trưởng ban; 

2. Ông Vũ Văn Điệp, Ủy viên BTV Công đoàn, Phó Trưởng Ban trực; 

3. Ông Đặng Văn Em, Phó Chủ tịch Công Đoàn, Phó Ban; 

4. Ông Nguyễn Hữu Lượng, Thành viên; 

5. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng, Thành viên. 

IV – TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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- Ban Tổ chức xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể các thành viên, ban hành 

thông báo về việc tổ chức Giải Bóng bàn đến các phòng, ban, khoa và các đơn vị 

trước ngày 15/9/2016 để có thời gian chủ động luyện tập, đăng ký tham gia. 

- Tiến hành vận động tài trợ kinh phí tổ chức giải, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật 

chất, phương tiện, thiết bị phục vụ thi đấu, thành lập tổ trọng tài, tổng hợp danh sách 

vận động viên đăng ký, tổ chức bốc thăm, xếp lịch thi đấu và điều hành giải đạt kết 

quả. 

- Các đơn vị cử cán bộ thi đấu, tạo điều kiện về thời gian và kinh phí tham gia 

giải. 

 

Nơi nhận: 
- Ban thường vụ Công Đoàn (báo cáo); 

- Các thành viên BTC giải; 

- Các Công đoàn  trực thuộc; 

-Các phòng, ban, khoa, bộ môn trực thuộc; 

- Lưu VP 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Hằng 

 

 

 

 

 

 


