ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN TP. HCM
BCH. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH
***
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thao Học sinh, sinh viên Cao Thắng
Năm học 2017 – 2018
Khoa Điện – Điện Lạnh
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Chào mừng tân học sinh sinh viên khóa 2017.
- Tiến tới kỉ niệm 112 năm ngày thành lập trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng, 87
năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018).
- Tạo điều kiện cho sinh viên phấn đấu đạt tiêu chí thể lực tốt trong danh hiệu “Sinh viên
5 tốt”.
- Tạo điều kiện cho học sinh phấn đấu đạt tiêu chí thể lực tốt trong danh hiệu “Học sinh 3
rèn luyện”.
- Đẩy mạnh các hoạt động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi
lành mạnh, vui tươi cho toàn thể học sinh sinh viên, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, phát huy
tài năng của học sinh sinh viên.
- Xây dựng mối quan hệ thân thiết, đoàn kết giữa học sinh, sinh viên trong lớp, bộ môn,
khoa và toàn trường, giữa HSSV khóa trước với tân HSSV khóa 2017.
- Tạo đợt hoạt động sôi nổi trong toàn thể học sinh sinh viên toàn trường.
- Tuyên truyền sâu rộng và thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh sinh viên toàn
trường.

2. NỘI DUNG
Hội thao “Học sinh, sinh viên Cao Thắng - năm học 2017 – 2018” được tổ chức
thành 2 cấp là: Cấp khoa và Cấp trường.
HỘI THAO CẤP KHOA
Ban Thường vụ Đoàn trường phân công Chi đoàn giảng viên các Khoa, Bộ môn
ban hành và thực hiện kế hoạch hội thao cấp Khoa. Đây là cơ sở để lựa chọn các VĐV thi
đấu hội thao cấp trường. Kế hoạch thi đấu các môn (Bóng đá, bóng bàn, điền kinh, cầu
lông, nhảy bao bố và kéo co) như sau:
2.1. Môn bóng đá
2.1.1. Đối tượng tham gia
- Tất cả HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thuộc khoa Điện – Điện
Lạnh.
- Mỗi Chi Đoàn (Chi hội, lớp) được đăng ký tối đa 1 đội từ 07 - 15 thành viên (05
thành viên thi đấu chính thức, các thành viên còn lại sẽ thay đổi luân phiên vào thi đấu
và không được thay đổi danh sách trong quá trình diễn ra giải).
2.1.2. Nội dung thi đấu
Môn bóng đá (Mỗi đội 5 người)
2.1.3. Hình thức và thể lệ thi đấu
Hình thức và thể lệ như sau:
- Thi đấu theo luật môn bóng đá mini 5 người.
- Sân thi đấu: Sân cỏ mini nhân tạo (do BTC sắp xếp).

- Tùy vào số lượng tham gia, BTC chia thành 2 vòng:
Vòng loại.
- Các đội đấu loại trực tiếp và chọn ra 4 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết.
Vòng chung kết.
- Sau khi có kết quả thi vòng loại tiến hành thi đấu vòng chung kết và chọn ra các
đội có thành tích để trao giải.
Tổ trọng tài bao gồm:
- Thầy Phạm Văn Hiệp_ Tổ trưởng tổ trọng tài.
- Thầy Nguyễn Bảo Quốc_ Tổ phó 1 tổ trọng tài.
- Thầy Lê Thành Tâm_ Tổ phó 2 tổ trọng tài.
2.1.4. Địa điểm thi đấu
Sân cỏ mini nhân tạo bên ngoài trường do BTC sắp xếp.
2.1.5. Thời gian thi đấu
- Bắt đầu từ ngày 09/12/2017 đến hết ngày 30/12/2017
- Lịch và thời gian thi đấu cụ thể ban tổ chức sẽ thông báo sau.
2.1.6. Lệ phí tham gia
- Lệ phí tham gia là 350.000đ/đội, thế chân 200.000đ/đội. Các đội sẽ nhận lại thế
chân sau khi hội thao kết thúc.
- Trường hợp cầu thủ thi đấu vi phạm thể lệ thi đấu sẽ bị trừ vào tiền thế chân cụ
thể: Phạt thẻ đỏ trừ 50.000đ/ 1 lần vi phạm, Phạt thẻ vàng trừ 30.000đ/ 1 lần vi phạm.
2.1.7. Người liên hệ
- Các đội tham gia lập danh sách đăng ký theo mẫu và nộp kinh phí cho Thầy
Phùng Văn Biển_Bộ môn Điện Công Nghiệp, số điện thoại: 0988.209.652.
- Hạn chót đăng ký: hết ngày 06 / 12 / 2017
- Chi tiết về kế hoạch tổ chức môn bóng đá, các đội liên hệ: Thầy Phạm Văn Hiệp
(SĐT: 0974.197.134), Thầy Phạm Văn Nghĩa (SĐT: 0983.996.008).
2.1.8. Giải thưởng
Dựa vào thành tích thi đấu BTC sẽ trao các giải nhất, nhì, ba, tư:
- Giải nhất: 1.500.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
- Giải nhì:
1.000.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
- Giải ba:
500.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
(Giải thưởng có thể điều chỉnh tùy thuộc vào số đội tham gia giải đấu)
Các đội đạt giải nhất, giải nhì sẽ được lựa chọn thi đấu hội thao cấp trường. Các
Khoa, BM gửi danh sách VĐV thi đấu hội thao cấp trường cho Trưởng BTC trước ngày
02/01/2017 để tiến hành triển khai hội thao cấp trường.
Để “Hội thao học sinh, sinh viên Cao Thắng 2017 – 2018” thành công tốt đẹp, tạo sân
chơi lành mạnh, vui tươi cho toàn thể học sinh sinh viên, GVCN nhắc nhở các Chi đoàn
tham gia tối thiểu 1 đội/Chi đoàn.
2.2. Môn bóng bàn
2.2.1. Đối tượng tham gia
- Tất cả HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thuộc khoa Điện – Điện
Lạnh.
2.2.2. Nội dung thi đấu
Môn bóng bàn đơn nam, đơn nữ.
2.2.3. Hình thức và thể lệ thi đấu
Hình thức và thể lệ như sau:
- Thi đấu theo luật bóng bàn Việt Nam hiện hành. (Số 836/QĐ-UB TDTT)
- Bàn thi đấu, bóng thi đấu BTC sẽ cung cấp.

- VĐV tham gia phải chuẩn bị vợt để thi đấu.
- Căn cứ vào số lượng các VĐV tham dự BTC sẽ bốc thăm đấu loại trực tiếp mỗi
trận có 3 set đấu, mỗi set đấu có 15 điểm ( riêng set 3 có 11 điểm). VĐV nào thắng 2
trong 3 set đấu thì thắng cuộc trong trận đấu đó.
Tổ trọng tài bao gồm:
- Thầy Phạm Văn Hiệp_ Tổ trưởng tổ trọng tài.
- Thầy Phan Thanh Tú_ Tổ phó tổ trọng tài.
2.2.4. Địa điểm thi đấu
Sảnh nhà C - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng – 65 Huỳnh Thúc Kháng, P.
Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
2.2.5. Thời gian thi đấu
- Bắt đầu từ ngày 09/12/2017 đến hết ngày 30/12/2017.
- Lịch và thời gian thi đấu cụ thể ban tổ chức sẽ thông báo sau.
2.2.6. Lệ phí tham gia
- Lệ phí tham gia là 50.000đ/VĐV
2.2.7. Người liên hệ
- Các đội tham gia lập danh sách đăng ký theo mẫu và nộp kinh phí cho Thầy
Phùng Văn Biển_Bộ môn Điện Công Nghiệp, số điện thoại: 0988.209.652.
- Hạn chót đăng ký: hết ngày 06 / 12 / 2017
- Chi tiết về kế hoạch tổ chức môn bóng bàn, các đội liên hệ: Thầy Phạm Văn
Hiệp (SĐT: 0974.197.134), Thầy Phạm Văn Nghĩa (SĐT: 0983.996.008).
2.2.8. Giải thưởng
Dựa vào thành tích thi đấu BTC sẽ trao các giải nhất, nhì, ba.
- Giải nhất: 500.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
- Giải nhì:
300.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
- Giải ba:
200.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
(Giải thưởng có thể điều chỉnh tùy thuộc vào số đội tham gia giải đấu)
Các VĐV đạt giải nhất, nhì, ba và 1 VĐV có thành tích cao nhất (mà không đạt
giải) sẽ được lựa chọn thi đấu hội thao cấp trường. Các Khoa, BM gửi danh sách VĐV
thi đấu hội thao cấp trường cho Trưởng BTC trước ngày 02/01/2017 để tiến hành triển
khai hội thao cấp trường.
Để “Hội thao học sinh, sinh viên Cao Thắng 2017 – 2018” thành công tốt đẹp, tạo sân
chơi lành mạnh, vui tươi cho toàn thể học sinh sinh viên, GVCN nhắc nhở các Chi đoàn
tham gia tối thiểu 1 VĐV/Chi đoàn.
2.3. Môn điền kinh
2.3.1. Đối tượng tham gia
- Tất cả HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thuộc khoa Điện – Điện
Lạnh.
2.3.2. Nội dung thi đấu
Môn điền kinh chạy 1500m.
2.3.3. Hình thức và thể lệ thi đấu
Hình thức và thể lệ như sau:
- Thi đấu theo luật điền kinh.
- VĐV tham gia phải chuẩn bị giầy thi đấu.
- Căn cứ vào số lượng các VĐV tham dự BTC sẽ bốc thăm chia các lượt chạy, một
lượt chạy có 8 VĐV và chọn ra 2 VĐV về đích nhanh nhất mỗi lượt vào vòng chung kết.
Tổ trọng tài bao gồm:

- Thầy Lê Thành Tâm_ Tổ trưởng tổ trọng tài.
- Thầy Võ Ngọc Thi_ Tổ phó tổ trọng tài.
2.3.4. Địa điểm thi đấu
Đường chạy xung quanh trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng – 65 Huỳnh Thúc
Kháng, P. Bến Nghé, Quận 1 hoặc địa điểm khác do ban tổ chức sắp xếp.
2.3.5. Thời gian thi đấu
- Bắt đầu từ ngày 09/12/2017 đến hết ngày 30/12/2017.
- Lịch và thời gian thi đấu cụ thể ban tổ chức sẽ thông báo sau.
2.3.6. Lệ phí tham gia
- Lệ phí tham gia là 50.000đ/VĐV
2.3.7. Người liên hệ
- Các đội tham gia lập danh sách đăng ký theo mẫu và nộp kinh phí cho Thầy
Phùng Văn Biển_Bộ môn Điện Công Nghiệp, số điện thoại: 0988.209.652.
- Hạn chót đăng ký: hết ngày 06 / 12 / 2017
- Chi tiết về kế hoạch tổ chức môn điền kinh, các đội liên hệ: Thầy Lê Thành Tâm
(SĐT: 0988.114.195), Thầy Phạm Văn Nghĩa (SĐT: 0983.996.008).
2.3.8. Giải thưởng
Dựa vào thành tích thi đấu BTC sẽ trao các giải nhất, nhì, ba.
- Giải nhất: 500.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
- Giải nhì:
300.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
- Giải ba:
200.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
(Giải thưởng có thể điều chỉnh tùy thuộc vào số đội tham gia giải đấu)
Các VĐV đạt giải nhất, nhì, ba và 5 VĐV có thành tích cao nhất (mà không đạt
giải) sẽ được lựa chọn thi đấu hội thao cấp trường. Các Khoa, BM gửi danh sách VĐV
thi đấu hội thao cấp trường cho Trưởng BTC trước ngày 02/01/2017 để tiến hành triển
khai hội thao cấp trường.
Để “Hội thao học sinh, sinh viên Cao Thắng 2017 – 2018” thành công tốt đẹp, tạo sân
chơi lành mạnh, vui tươi cho toàn thể học sinh sinh viên, GVCN nhắc nhở các Chi đoàn
tham gia tối thiểu 2 VĐV/Chi đoàn.
2.4. Môn cầu lông
2.4.1. Đối tượng tham gia
- Tất cả HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thuộc khoa Điện – Điện
Lạnh.
2.4.2. Nội dung thi đấu
Thi đánh cầu lông đơn nam, đơn nữ.
2.4.3. Hình thức và thể lệ thi đấu
- Căn cứ vào số lượng các đội tham dự BTC sẽ bốc thăm chia cặp đấu loại trực
tiếp chọn ra các đội đạt giải nhất, giải nhì, giải ba.
- Sân thi đấu sẽ được BTC thiết kế phù hợp với điều kiện của trường.
- Mỗi trận có 3 set đấu, mỗi set đấu có 15 điểm ( riêng set 3 có 11 điểm). VĐV
nào thắng 2 trong 3 set đấu thì thắng cuộc trong trận đấu đó.
- Luật thi đấu được áp dụng theo luật thi đấu cầu lông Việt Nam hiện hành.
- Sân thi đấu, cầu thi đấu BTC sẽ cung cấp.
- VĐV tham gia phải chuẩn bị vợt để thi đấu.
Tổ trọng tài bao gồm:
- Thầy Trần Hữu Thương Tín_ Tổ trưởng tổ trọng tài.
- Thầy Phan Thanh Tú_Tổ phó 1 tổ trọng tài.
- Thầy Nguyễn Chí Thiện_ Tổ phó 2 tổ trọng tài.

2.4.4. Địa điểm thi đấu
Sân trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng – 65 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Quận
1, TP. HCM.
2.4.5. Thời gian thi đấu
- Bắt đầu từ ngày 09/12/2017 đến hết ngày 30/12/2017.
- Lịch và thời gian thi đấu cụ thể ban tổ chức sẽ thông báo sau.
2.4.6. Lệ phí tham gia
- Lệ phí tham gia là 50.000đ/VĐV
2.4.7. Người liên hệ
- Các VĐV tham gia lập danh sách đăng ký theo mẫu và nộp kinh phí cho Thầy
Phùng Văn Biển_Bộ môn Điện Công Nghiệp, số điện thoại: 0988.209.652.
- Hạn chót đăng ký: hết ngày 06 / 12 / 2017
- Chi tiết về kế hoạch tổ chức môn cầu lông, các đội liên hệ: Thầy Trần Hữu
Thương Tín (SĐT: 0987.950.767), Thầy Phạm Văn Nghĩa (SĐT: 0983.996.008).
2.4.8. Giải thưởng
Dựa vào thành tích thi đấu BTC sẽ trao các giải nhất, nhì, ba.
- Giải nhất: 500.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
- Giải nhì:
300.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
- Giải ba:
200.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
(Giải thưởng có thể điều chỉnh tùy thuộc vào số đội tham gia giải đấu)
Các VĐV đạt giải nhất, nhì, ba và 1 VĐV có thành tích cao nhất (mà không đạt
giải) sẽ được lựa chọn thi đấu hội thao cấp trường. Các Khoa, BM gửi danh sách VĐV
thi đấu hội thao cấp trường cho Trưởng BTC trước ngày 02/01/2017 để tiến hành triển
khai hội thao cấp trường.
Để “Hội thao học sinh, sinh viên Cao Thắng 2017 – 2018” thành công tốt đẹp, tạo sân
chơi lành mạnh, vui tươi cho toàn thể học sinh sinh viên, GVCN nhắc nhở các Chi đoàn
tham gia tối thiểu 1 VĐV/Chi đoàn.
2.5. Môn nhảy bao bố
2.5.1. Đối tượng tham gia
- Tất cả HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thuộc khoa Điện – Điện
Lạnh.
2.5.2. Nội dung thi đấu
Thi nhảy bao bố tiếp sức (5SV/đội).
2.5.3. Hình thức và thể lệ thi đấu
- Căn cứ vào số lượng các đội tham dự BTC sẽ bốc thăm chia cặp đấu loại trực
tiếp chọn ra các đội đạt giải nhất, giải nhì, giải ba.
- Thi đấu theo lớp, mỗi lớp thành lập một đội gồm 5SV (không kể SV nam hay SV
nữ).
- Bao bố dùng để thi đấu được BTC cung cấp.
- Sân thi đấu sẽ được BTC thiết kế phù hợp với điều kiện của trường. Một đầu của
đường đua là vạch xuất phát một đầu là vạch kết thúc có đặt vật làm mốc.
- Các VĐV sẽ bắt đầu nhảy xuất phát vòng qua vật mốc cuối đường đua để quay
đầu về vạch xuất phát cho VĐV tiếp theo tiếp sức. Riêng VĐV cuối cùng chỉ nhảy một
lượt tới vạch kết thúc không phải quay đầu.
- VĐV cuối cùng của đội nào nhảy về vạch kết thúc trước thì đội đó được công
nhận thắng cuộc.
- Hai đội sắp xếp vào vị trí khi có hiệu lệnh của trọng tài mới bắt đầu được nhảy.
- Không cản trở các VĐV đối phương trong quá trình thi đấu.
- Không làm đổ các vật làm mốc.

- Mỗi VĐV trong đội chỉ được nhảy 1 lượt.
- Nếu đội nào vi phạm thì truất quyền thi đấu và xử thua cuộc.
Tổ trọng tài bao gồm:
- Thầy Phạm Văn Nghĩa_ Tổ trưởng tổ trọng tài.
- Thầy Phùng Văn Biển_ Tổ phó 1 tổ trọng tài.
- Thầy Ngô Bá Việt_ Tổ phó 2 tổ trọng tài.
2.5.4. Địa điểm thi đấu
Sân trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng – 65 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Quận
1, TP. HCM.
2.5.5. Thời gian thi đấu
- Bắt đầu từ ngày 09/12/2017 đến hết ngày 30/12/2017.
- Lịch và thời gian thi đấu cụ thể ban tổ chức sẽ thông báo sau.
2.5.6. Lệ phí tham gia
- Lệ phí tham gia là 50.000đ/đội
2.5.7. Người liên hệ
- Các VĐV tham gia lập danh sách đăng ký theo mẫu và nộp kinh phí cho Thầy
Phùng Văn Biển_Bộ môn Điện Công Nghiệp, số điện thoại: 0988.209.652.
- Hạn chót đăng ký: hết ngày 06 / 12 / 2017
- Chi tiết về kế hoạch tổ chức môn nhảy bao bố, các đội liên hệ: Thầy Phùng Văn
Biển (SĐT: 0988.209.652), Thầy Phạm Văn Nghĩa (SĐT: 0983.996.008).
2.5.8. Giải thưởng
Dựa vào thành tích thi đấu BTC sẽ trao các giải nhất, nhì, ba.
- Giải nhất: 500.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
- Giải nhì:
300.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
- Giải ba:
200.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
(Giải thưởng có thể điều chỉnh tùy thuộc vào số đội tham gia giải đấu)
Để “Hội thao học sinh, sinh viên Cao Thắng 2017 – 2018” thành công tốt đẹp, tạo sân
chơi lành mạnh, vui tươi cho toàn thể học sinh sinh viên, GVCN nhắc nhở các Chi đoàn
tham gia tối thiểu 1 đội/Chi đoàn.
2.6. Môn kéo co
2.6.1. Đối tượng tham gia
- Tất cả HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thuộc khoa Điện – Điện
Lạnh.
2.6.2. Nội dung thi đấu
Thi kéo co đồng đội (10SV/đội).
2.6.3. Hình thức và thể lệ thi đấu
- Căn cứ vào số lượng các đội tham dự BTC sẽ bốc thăm chia cặp đấu loại trực
tiếp chọn ra các đội đạt giải nhất, giải nhì, giải ba.
- Thi đấu theo lớp, mỗi lớp thành lập một đội gồm 10SV (không kể SV nam hay
SV nữ).
- Dây dùng để kéo được BTC cung cấp và có buộc cờ làm cơ sở phân định thắng
thua khi thi đấu.
- Hai đội sắp xếp vào vị trí khi có hiệu lệnh của trọng tài mới bắt đầu được kéo
nếu đội nào kéo được cờ qua vạch giới hạn bên đội mình thì được công nhận thắng cuộc.
- Không lợi dụng các chướng ngại vật để tạo điểm tựa khi thi đấu.
- Trong quá trình kéo VĐV không được ngồi hoặc nằm để kéo.
- Nếu đội nào vi phạm thì truất quyền thi đấu và xử thua cuộc.
Tổ trọng tài bao gồm:
- Thầy Phan Hồng Thiên _ Tổ trưởng tổ trọng tài.

- Cô Lâm Hoàng Cát Tiên_Tổ phó 1 tổ trọng tài.
- Thầy Phạm Hữu Đức_ Tổ phó 2 tổ trọng tài.
2.6.4. Địa điểm thi đấu
Sân trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng – 65 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Quận
1, TP. HCM.
2.6.5. Thời gian thi đấu
- Bắt đầu từ ngày 09/12/2017 đến hết ngày 30/12/2017.
- Lịch và thời gian thi đấu cụ thể ban tổ chức sẽ thông báo sau.
2.6.6. Lệ phí tham gia
- Lệ phí tham gia là 50.000đ/đội
2.6.7. Người liên hệ
- Các VĐV tham gia lập danh sách đăng ký theo mẫu và nộp kinh phí cho Thầy
Phùng Văn Biển_Bộ môn Điện Công Nghiệp, số điện thoại: 0988.209.652.
- Hạn chót đăng ký: hết ngày 06 / 12 / 2017
- Chi tiết về kế hoạch tổ chức môn kéo co, các đội liên hệ: Thầy Đoàn Quốc Đạt
(SĐT: 0907.627.484), Thầy Phạm Văn Nghĩa (SĐT: 0983.996.008).
2.6.8. Giải thưởng
Dựa vào thành tích thi đấu BTC sẽ trao các giải nhất, nhì, ba.
- Giải nhất: 500.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
- Giải nhì:
300.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
- Giải ba:
200.000 + Giấy khen + Giấy chứng nhận thanh niên khỏe
(Giải thưởng có thể điều chỉnh tùy thuộc vào số đội tham gia giải đấu)
Để “Hội thao học sinh, sinh viên Cao Thắng 2017 – 2018” thành công tốt đẹp, tạo sân
chơi lành mạnh, vui tươi cho toàn thể học sinh sinh viên, GVCN nhắc nhở các Chi đoàn
tham gia tối thiểu 1 đội/Chi đoàn.
3. ĐIỀU KIỆN VĐV ĐĂNG KÝ THAM GIA
- Các vận động viên tham gia phải bắt buộc mua Bảo hiểm y tế.
- Thời gian các Chi Đoàn nộp danh sách các vận động viên thi đấu: Theo kế hoạch
chi tiết của từng môn thể thao trên.
- Bí thư/ Phó Bí thư các chi đoàn lập danh sách các VĐV tham gia cụ thể (theo
mẫu đính kèm) sau đó nộp lại danh sách cho người phụ trách từng môn đã nêu trên.
4. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
4.1. Khen thưởng
Căn cứ vào điều lệ và kết quả thi đấu ở từng môn BTC sẽ trao giải cho các VĐV,
các đội vào ngày bế mạc của hội thao.
BCH Đoàn Khoa gửi danh sách cập nhật vào dữ liệu xét rèn luyện cho những
VĐV tham gia hội thao các cấp.
4.2. Kỷ luật
Các đội vi phạm về thành viên cầu thủ, vi phạm điều lệ thi đấu, thời gian thi đấu
và các quy định khác của Ban tổ chức sẽ bị kỷ luật từ không công nhận kết quả đến loại
khỏi giải.
Trường hợp VĐV vi phạm về kỷ luật nhà trường, trật tự như (cố tình thi đấu
không đẹp; có hành vi xấu ảnh hưởng đến sức khỏe xúc phạm đến tinh thần của VĐV,
trọng tài, cổ đông viên; gây gổ mất an ninh trật tự…). Ban tổ chức chuyển hồ sơ đề nghị
nhà trường xem xét có hình thức kỷ luật.
Để tránh các trường hợp không công bằng trong trận đấu, Ban tổ chức yêu cầu đối
với giải cấp trường các đội tuyển không được bỏ trận đấu nào trong giải.
5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
5.1. Thành lập ban chỉ đạo

 Thầy Phạm Văn Thành
Trưởng ban
 Thầy Lê Hiếu Để
Phó ban
 Thầy Đỗ Chí Phi
Thành viên
 Thầy Đặng Đắc Chi
Thành viên
 Thầy Lê Quang Huy
Thành viên
 Cô Ngô Thị Thanh Bình
Thành viên
5.2. Thành lập ban tổ chức
 Thầy Phạm Văn Nghĩa
Phó bí thư Đoàn Khoa
Trưởng ban
 Thầy Nguyễn Chí Thiện
Phó bí thư Đoàn Khoa
Phó ban
 Thầy Lê Đình Trung
Thành viên
 Thầy Phan Thanh Tú
Thành viên
 Thầy Lê Thành Tâm
Thành viên
 Thầy Phùng Văn Biển
Thành viên
Các Đ/c Ban chấp hành Chi Đoàn giảng viên Khoa Điện – Điện Lạnh, Cộng tác
viên là thành viên ban tổ chức.
5.3. Tiến độ thực hiện
- 23/11/2017 – 24/11/2017: Lập kế hoạch trình trưởng Khoa Điện – Điện Lạnh.
- 25/11/2017 – 28/11/2017: Triển khai về chi Đoàn, chi Hội khoa Điện – Điện
Lạnh.
- 28/11/2017 – 06/12/2017: Thu nhận danh sách đăng ký.
- 07/12/2017 – 08/12/2017: Bốc thăm và xếp lịch thi đấu.
- 09/12/2017 – 30/12/2017: Bắt đầu thi đấu các môn.
- 30/12/2017 – 31/12/2017: Bế mạc hội thao.
6. ĐỀ XUẤT
Khoa Điện – Điện lạnh tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức hoạt động trong Hội thao.
BCH Đoàn trường xem xét duyệt kinh phí hỗ trợ các Chi đoàn để tổ chức hoạt
động trong Hội thao.
Phòng Tổ chức Hành chính hỗ trợ thiết bị, vật tư y tế cho Hội thao HSSV.
Phòng Quản trị Đời sống tạo điểu kiện về sân trường, Tầng 1 khu nhà C để tổ
chức Hội thao.
Khoa Điện – Điện lạnh, Duyệt

TM. BTV ĐOÀN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH
P. BÍ THƯ

Phạm Văn Nghĩa
TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỘI THAO KHOA ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH
LỚP: …………………………………..

- Bí thư các lớp lưu ý hạn chót nộp danh sách là 15h00 ngày 06/12/2017.
- SV đăng ký phải điền đầy đủ thông tin vào bảng sau để BTC in giấy chứng nhận nếu
SV có tham gia.
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