CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-CĐĐHCNTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức giải Bóng đá Tứ Hùng Trường Đại học
Công nghệ Thông tin lần thứ IV năm 2017
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Thông qua giải đấu, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho toàn thể cán bộ,
công nhân viên chức, lao động của trường và đơn vị bạn, thúc đẩy phong trào rèn
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, hướng tới kỷ niệm chào mừng Ngày
Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017.
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 của trường và một đội khách mời (VP cơ quan ĐHQG). Hình
thức đăng ký chia làm 04 đội (mỗi đội đăng ký 10 vận động viên).
Hình thức đăng ký theo đội như sau:
Đội A: Khối Văn phòng ĐHQG
Đội B: Khoa Kỹ thuật Máy tính
Đội C: Các Phòng- Ban
Đội 4: Các Khoa và Bộ môn
2. Hình thức thi đấu: (đá vòng tròn tính điểm)
Theo Điều lệ hiện hành của môn bóng đá 5 người.
Hai đội có số điểm cao nhất sẽ đá trận chung kết dành chức Vô Địch.
Trọng tài giải đấu sẽ do BTC mời trọng tài bên trường Đại học TDTT điều
khiển.
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3. Giải thưởng:
- Giải nhất: Tiền thưởng (trị giá 1.500.000 triệu đồng)
- Giải nhì: Tiền thưởng (trị giá 1.000.000 triệu đồng)
- Hai Giải khuyến khích: Tiền thưởng (trị giá 500.000 ngàn đồng/1đội)
4. Thời gian thi đấu, địa điểm khai mạc, bế mạc và tổ chức.
- Thời gian thi đấu: Bắt đầu từ ngày 30/10/2017 đến ngày 8/11/2017
STT TÊN ĐỘI-THỨ TỰ THI ĐẤU THỜI GIAN THI ĐẤU
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A-B

15h ngày 30/10/2017

02

C-D

16h ngày 30/10/2017

03

A-C

16h ngày 31/10/2017

04

B-D

16h ngày 1/11/2017

05

A-D

16h ngày 2/11/2017

06

B-C

16h ngày 3/11/2017

Chung Kết

16h ngày 7/11/2017

GHI CHÚ

- Ngày khai mạc và thi đấu chính thức: Lúc 16h Ngày 30/10/2017.
- Địa điểm thi đấu, khai mạc, bế mạc: Sân Bóng đá của trường.
5. Kinh phí tham gia giải:
Kinh phí chủ yếu do Công Đoàn Trường, Nhà tài trợ. Các đội bóng tham
gia thi đấu đóng góp 500.000đ/1 đội.
Ban Tổ chức sẽ lo toàn bộ nước uống của giải đấu.
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6. Thành lập Ban Tổ chức:
1. Ông Vũ Văn Điệp

Trưởng ban

2. Ông Đặng Văn Em

Phó ban

3. Ông Hoàng Mạnh Hiển

Ủy viên

4. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng

Ủy viên

5. Ông Lâm Đức Khải

Ủy viên

III – TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban Tổ chức xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể các thành viên, ban
hành thông báo về việc tổ chức Giải Bóng đá Tứ Hùng đến các phòng, ban, khoa,
đội khách mời trước ngày 22/10/2017 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 Công đoàn bộ phận triển khai kế hoạch đến toàn thể các công đoàn
viên đăng ký tham gia thi đấu.
Nơi nhận:
- Ban thường vụ Công Đoàn (báo cáo);
- Các thành viên BTC giải;
- Các công đoàn trực thuộc;
Lưu VPCĐ

T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
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