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S29f  /BCDVNTT 

DIEU L 
Các giãi th thao trong CB, NG, NLD chào mfrng 65 näm ngày thành 1p 

Trirô'ng Di hQc Hang hãi Vit Nam 

Can cir K hotch s 1407/KH-DHHHVN ngày 22/10/2020 cüa Tru?mg Di hc 
Hang hãi VN v vic t chirc các hoat dng van hóa, van ngh, th thao näm hçc 
2020-2021, Thông báo so 199/TB-DHHHVN ngày 23/02/2021 cüa Tmng Dai  h9c 
Hang hái VN ye vic diu chinh k hoch th chirc các hoat dng van hóa, van ngh, 
the thao näm h9c 2020-202 1, Ban Chi dao  ban hành Diu 1 các giãi th thao trong can 
b, nhà giáo, ngui lao dng (CB, NG, NLD) chào mrng 75 näm ngày Th thao Vit 
Nam (27/3/1946-27/3/202 1) và 65 näm ngày thành 1p Trung Dii hQc Hang hãi Vit 
Nam (01/4/1956-01/4/2021) nhu sau: 

Diu 1: M,ic dich, yêu cu 

1.1 Mite thch: 

- Huâng iirng, duy trI va dy mnh phong trào th diic th thao theo guang Bác, 
tao san chai b Ich cho CB, NG, NLD nâng cao süc khOe, tang cung mi giao lixu, 
h9c hói kinh nghim và hiu bi& ln nhau gitta các don vj trong Trung. 

1.2 Yêu cu: 

- Thu truâng và lãnh dao  Cong doàn các don vj có trách nhim dng viên CB, 
NG, NLD tich circ tham gia tp luyn và thi du; 

- Vic tuyn chçn và cü CB, NG, NLD tham dir phãi dam bão dung di tixcmg 
quy djnh tai  Diu 2, Co näng lirc và sue khOe dü diu kin thi du. 

Diu 2: Don vj, dôi tiry'ng tham gia 

- Dorn vj: Các don vj thuc và trçrc thuc Trung Dai  hçc Hang hãi Vit Nam. 

- D&i tuçlng: CB, NG, NLD hin dang cong tác tai  các don vj thuc va trirc 
thuc Tnrng (k hcp dng lao dng vâi Tru?ng hotc don vj), có süc khoê tht. 

Diu 3. Ni dung thi du 

2.1 Giao hfru bong chuyn hoi flU': 

2.1.1. Than!, 41p  dôi: 

- Giao cho d/c Nguyn Thj Thüy (T truâng CD TTGDTC) 01 dOi,  d/c Nguyn 
Thj Hông Thäm (Ban nü công) 01 di. 02 d/c có trách thim thành 1p di và huOng 
dn di tp luyn d bui giao hüu dat  kt qua t&. 



2.1.2. TI,i thá'c liii thu: theo Lut bong chuyn hi 5 ngui. Ap diing 1ut hin 
hành cüa Lien doãn bong chuyn Vit Nam cho mon bong chuyn hoi. 

2.1.3. Tlilii gian giao hfru: 16h00' ngãy 29/03/202 1 (thü Hai). 
2.1.4. Dja dkm giao hfru: Nhà thi dtu da nàng Trithng Dii hçc Hang hãi Vit 

Nam. 

2.1.5. Trangp/zic giao hü'u: do Nhà tnrng trang bj. 

2.2 Giao hfru bong dá nam: Gm 02 trn thi du dành cho hai dO tui trén 40 và 
t 40 tui trâ xung. 

2.2.1. Thành lip  d3i: 

- Vn dtng viên trên 40 tui trong Tmng duoc chia 1am 2 dOi,  mi  dOi  di.rçic 
biên ch 01 tmng doàn, 01 hun luyn viên và 12 VDV. Thành phn VDV cüa các 
dôi nhu sau: 

+ DOi  1 gm VDV các khoa, vin CO sinh viên, Trung Cao dng VMU do die 
Nguyn DInh Hâi - UV BCH Cong doàn TruO'ng, Chü tjch Cong doàn Khoa Hang hãi 
phi1 trách; thu truO'ng và chü tjch cong doàn các don vj cüng nhOm cO trách nhim 
phihcip. 

+ DOi 2 gm VDV các phOng, ban, tram, cong ty, khoa/vin không có sinh viên 
do die Trtiang Cong M - UV BTV Cong doàn Tnthng phii trách; thu truOng và chü 
tch cOng doàn các don vj cUng nhóm có trách nhim pMi hçip. 

- Van dông viên ttr 40 tui trâ xung trong tru?iing duçc chia lam 2 dOi,  mi  dOi 
duc biên ch 01 truâng doan, 01 hun 1uyn viên và 18 VDV. Thành phn VDV cüa 
các dôi nhu sau: 

+ DOi 1 gôm VDV các khoa, vin có sinh vien, Trueing Cao dkg VMU do d/e 
Le Hoàng Duang - UVBCH Cong doàn, BI thu Doàn thanh niên Tru?mg phii trách; 
thu trung và chü tjch cOng doàn các don vj cüng nhóm có tráeh nhim phi hçp. 

+ DOi 2 gm VDV các phOng, ban, tram, cOng ty, khoalvin không có sinh viên 
do d/c D Quân Tüng - Phó Giám dc TT GDTC phi trách; thu trrning và chü tjch 
cOng doàn các don vj cüng nhóm eó trách nhim phi hcp. 

2.2.2. Thlthá'c tl,i Jan: 
- Nhóm tren 40 tui: Thi dAu bong dá 7 ngui, áp diing Lust  5 ngui cüa Lien 

doàn Bong dá Vit Nam (co si:ra di b sung cho phü hçip thrc tin giãi). Thii gian thi 
du mi hip là 20 phiit, nghi giüa hip là 10 phüt. 

- Nhóm tir 40 tui tr xung: Thi du bong dá 11 ngtthi, áp diing 1ut 11 ngui 
cüa Lien doàn bong dá Vit Nam. Thai gian thi du mi hip là 35 phüt, nghi giUa 
hip là 10 phut. 

2.2.3. Thô'i gian giao hfru: 13h30' ngày 29/3/2021 (th& Hai). 
- 13h30' thi du trn san 11 ngui (nhOm tü 40 tui tr xung). 
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- 15h00' thi dâu tran san 7 ngu?ii (nhóm trên 40 tui). 

2.2.4. Dja dkm t/ii a'tJu: San vn dng Tru?mg Dai  h9c Hang hãi Vit Nam. 
2.2.5. Trang phiic thi (Mu: Do Nhà tru?Yng trang bj. 

2.3 Giãi kéo co: 

2.3.1. Than/i lçIp d3i: 

- Giãi kéo co 11am: dir kin gm 14 di (Phy lyc). 

- Giãi kéo co nfr: dir kin gm 07 di (Phy lyc). 

2.3.2. N3i dung, t/i thá'c 1/ti 16u: 

- Thi (Mu luat loi trrc tip 3 thng 2, mi di thi (Mu 10 ngu?i; 

- Các di thi (Mu däng k thi thiu 10 ngui/di vOi (My dü sirc khóe; 

- Không có hat  ging do do các länh di se bc thäm ch9n các cp dâu. 

2.3.3. T/u'iigian thidu: 14h30' ngày 3 1/03/2021 (thirTu). 

2.3.4. ma dim 1/li ctu: San van  dng TmOng Di h9c Hang hái Vit Nam. 

2.3.5. Trang phyc Ihi du: Mi di ti trang bj qun áø dng phiric, di giày th 
thao d dam bào tInh m quan và dat  thành tich t&. 

2.4 Trô cho'i dan gian: Cua gp bong. 

2.4.1. S/i lu'çrng ddng kj: Mi dn vj ducic däng k mt di gm 02 ngu1i (01 
nam, 01 nü). 

2.4.2. T/J thá'c 1/ti d/iu: 
Mi di gm 02 VDV (01 nam và 01 nü) dung lung cüa mInh và dMg di gitt 

bong di chuyn qua các chuàng ngai vat  và thã bong vào r& Khoãng cách ttr dim 
xut phát dn dIch (r chüa bong) là 7 m. Thii gian thi (Mu dânh cho mi di là 1 phüt 
30 giây. Trong khoàng thi gian nay, di nào dua duc nhiu bong vào r hn dOi  do 
duc xp thr hang cao hen. Trong qua trInh di chuyn, nu d bong roi xung (Mt, hai 
VDV phãi quay lai vach xu& phát và lam lai  tr (Mu. Tnthng hp CO nhiu di cüng 
dua duçc s lucmg bong vào r bang nhau và cn phân bit thi.ir hang d trao giãi thI 
các di nay sê thi (Mu tip d ch9n ra di có thành tIch cao hon. 

2.4.3. Thai gian 1/ti d/iu: 14h30p ngày 31/03/2021 (thir Tu). 

2.4.4. Dja dim Ihi d/iu: San van  dng Trumg Dai  h9c Hang hãi Vit Nam. 

2.3.5. Trang p/i ye Ihi d/iu: Yêu cu ngi.thi choi mac  trang phiic th thao. 

Diu 3. Bang k thi dan 
Các don vj g11i danh sách dàng k the mon thi (Mu (phy lyc) v Van phông 

Cong doàn TriRing truc ngày 19/3/202 1 (thO Sáu). 

Dr kin h9p chuyên mon vào 14h00, ngày 23/3/2021 (thir Ba) tai  PhOng h9p 
3.1, nhàAl. 

Biu 4. Khen thu'&ng, kinh phi, dl)ng ciii thi (Mu: 
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4.1 Khen thurng: BTC se trao các giãi thirö'ng nhtr sail: 

4.1.1. Bti vói giao hti'u bong chuyn hoi nfr: 

Giãi Nhát: 1 .500.000d 

Giãi NhI: 1.000.000d 

4.1.2. Di vOi giao hftu bong dá 11am: 

Giãi Nht nhóm trên 40 tui: 1 .500.000d 

Giãi NhI nhóm trên 40 tui: 1.000.000d 

Giãi Nht nhóm tr 40 tui tth xung: 2.000.000d 

Giãi NhI nhóm tü 40 tui tth xung: 1.500.000d 

4.1.3. Di vOi giãi kéo co: 

Giãi Nht kéo co 11am: 1 .500.000d 

Giãi NhI kéo co nam: 1 .200.000d 

Dng hang  Ba kéo co nam: 700.000d/giãi 

Giãi Khuyn khIch kéo co nam: 500.000d/giãi 

GiãiNhtkéoconü: 1.500.000d 
T 

Giãi NhI kéo co nü: 1 .200.000d 

Dong hang  Ba kéo CO nü: 700.000dlgiãi 

Giãi Khuyn khIch kéo Co ml: 500.000d/giâi. 

4.1.4. Thi vOi trô choi dan gian: 

Giãi Nht: 500.000d 

Giãi NhI: 300.000d 

Dng hang Ba: 200.000d/giãi. 

4.2 Kinh phi: 

- Nhà trueing lo kinh phi to Ch1rC và giãi thuâng. CáC dcin v tir to kinh phi tp 
1uyn và thi dAu. 

- Cong doàn Trixng h tr kinh phi Cho mi di tuyn tham gia giao hüu bong 
dá 1.500.000d; giao htru bong chuyên hcii ml, kéo Co theo mirc 500.000d/di tuyn. 

4.3 Dung ci thi du: do Nhã tmng trang b. 

Diu 5. K 1ut 

Các di thijc hin dung ni dung thu trên. Nu không thirc hin và thrc hin 
khong nghiem tüc s bj k tutt theo qui djnh cUa Ban Chi dao. 
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CHI Ao 
G—TRIJi BAN 

PGS.TS. Ngüyên Minh Duc 

Diêu 6. Cong tác chI dio giãi 

- Ban chi do các hoat  dng van ngh, th thao cüa Trung sê trirc tip chi do 
tt cá các giãi Mu; dng thyi có trách nhiém mi dOi  ngü trçng tãi dü näng 1irc, 
chuyën mon d tham gia diu khin các giãi Mu. 

- Chi có Ban chi dio mOi có quyn süa di, b sung Diu 1 nay khi thy cn 

thit d phü hçip vâi cOng tãc t chir 

Noinhân: 
- Hiu tru&ng (dé b/c);,  
- CD, TTGDTCHH (dê p/h); 
- Các T Trçng tài (d tic); 
- Các dcn vj trong toàn Tnro'ng (de tih); 
- Liru: VT TT GDTCHH. 
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Phii luc 
CAC DCN VI TRAM GIA GIAI KEo co 

(Kern theo Diu l  s629f  /BCDVNTTngay,f//3/2021 cza Tru'&ngDHHHVN) 

TT Ten dan vj Ngu'ô'i phii trách Ghi chü 

I. Giãi kéo co nam 
1.  Khoa Hang hái Chü teh CD dan vj. 
2.  Khoa Cong trInh Chü tjeh CD dan vj. 

LQ Khoa Kinh te - Dóng 
tàu Chü tieh CD cüa 2 dan vj. 

4. Khoa May TB Chü tjeh CD dan vj. 
Khoa Cong ngh thông 
tin Chü tich CD dan vi. 

6.  Khoa Din — Din tü Chü tjch CD dan vj. 
7.  Vin Ca khI Chü tjeh CD dan vj. 
8.  COng ty ISALCO Chü tjeh CD dan vj. 
9.  Cong ty VINIC Cliii tjeh CD dan vj. 
10.  Cong ty VMSK T tnrâng CD don vj. 

LQ Khoa Quán trj Tài 
chInh — TT GDQPAN 

Chii tjch CD Khoa QTTC và T 
trirâng CD TT GDQPAN. 

12.  LQ Phông Ban 
Die Trixang Cong M -UVTV CD 
Tnthng, Trithng phông CTSV phii 
trách. 

13.  Trithng Cao ding VMU Chii tjch CD don vj. 

14.  
LQ Khoa LLCT — Khoa 
CS-CB — Khoa Ngoi 
ngft - Vin MT 

D/c Vii Tuân Anh — Chii tjch Cong 
doàn Khoa CSCB ph%i tráeh. 

II. Giãi kéo co nft 

1 LQ Nhà A4 Die H Thj Thu Lan — UV BCH Cong 
doàn Khoa Kinh t. 

2 LQNhaA5 Die Bii Thj Thanh Nhä — T trithng 
Cong doàn Cong ty VINIC. 

3 LQ Nhà A2- A3- A6 Die Nguyn Thj Quyn- Phó Chii tch 
CD Khoa May tàu biên. 

4 LQ kh6i Phông Ban 
Die D Thj Thiiy — T phó CD Phông 
Thanh tra &DBCL. 

5 
LQ Khoa LLCT — Khoa 
CS-CB — Khoa Ngoi 
ngii - Vin MT 

Die Phm Thj Xuân — Chii tjch Cong 
doàn Khoa LLCT. 

6 Trithng Cao ding VMU Chii tjeh CD don vj. 

LQ NXB - Thu vin - 
Khu ni tri 

Die Nguyn Thj Hong Oanh- 
T truàng CD Thu vin. 



TEN DON VI:  

BANG K THAM GIA GIAI KEO Co NAM, Nd' 
(Theo Diu l sc 2i /BCD VNTT ngày  1/ / 3  /2021) 

TT Ho và ten BOIl VI Ghi chü 
(SDT di truâng) 

1 

2 
3 

4 

Ngày tháng nãm 2021 
NGIXI PHU TRACH 

(Ky, ghi rö ho ten) 

TEN DON VI:  

BANG K THAM GIA TRO CHOI DAN GIAN "CUA GAP BONG" 
(Theo Dku l s  .29k'  /BCD VNTT ngày 1/13 /2021) 

TT Ho vã ten Don vj Ghi chñ 

1 

2 

Ngày tháng näm 2021 
NGUI PHU TRACH 

(, ghi ró ho ten) 
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CAC KHOA CO SINH VIEN (K}{OI PHONG, BAN, TT, CTY) 
DQI BONG TiJ' 40 TUOI TRO XUONG 

DANH SACH BANG K THAM GIA GIAO HIYU BONG BA 
(Theo Diu lç so' L9  /Bc'D VNTT ngày ,//  /  3  /2021) 

TT 119 Va ten Don V! 
Ghi chit 

(SDT Di trung) 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Ngày tháng nàm 2021 
NGIJ'OI PHU TRACH 

(K35, ghi r5 hQ ten) 

CAC KHOA cO SINH VIEN (KHOI PHONG, BAN, TT, CTY) 
DO! BONG TREN 40 TUOI 

DANH SAd BANG K THAM GIA GIAO HUU BONG BA 
(Theo Diu l so /BCDVNTT ngày // / /2021) 

TT HQ Va ten Don v! Ghi chit 
(SDT Dti tnrông) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Ngày tháng nàm 2021 
NGU'1I PHU TRACH 

(Kj, ghirôhQtên) 
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