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     THÔNG BÁO 

V/v tổ chức “Hội thao sinh viên UEF” năm học 2015 - 2016 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2015-2016 về việc tổ chức các hoạt động  

phong trào dành cho sinh viên; Nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh viên UEF, 

nêu cao tinh thần đoàn kết trong học tập và rèn luyện sức khỏe bản thân; Qua đó,  

kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các năng khiếu thể thao, Phòng Công tác Sinh viên  

thông báo về việc tổ chức “Hội thao sinh UEF” năm học 2015 - 2016 với các nội dung cụ 

thể như sau: 

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC – ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

1. Thời gian: Từ ngày 12/03/2016 đến 09/04/2016 

- Lễ Khai mạc “Hội thao sinh viên UEF” Năm học 2015 - 2016 diễn ra vào ngày 

12/3/2016 tại sân trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM. 

2. Địa điểm tổ chức các môn thi đấu: Tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính  

Tp. Hồ Chí Minh và các Trung tâm Thể dục Thể thao tại quận Bình Thạnh (tùy vào 

bộ môn thi đấu). 

3. Đối tượng tham dự: Tất cả sinh viên đang học tập chính quy tại trường Đại học 

Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh đều được tham gia thi đấu cho đơn vị  

mình đang theo học. 

II. NỘI DUNG THI ĐẤU 

1. Kéo co (kéo co nam, nữ): Thi đấu vào ngày 12/3/2016. 

2. Cầu lông (đơn nam, đôi nam nữ): Thi đấu từ ngày 13/3 đến 27/3/2016. 

3. Bóng đá mini (bóng đá mini nam, nữ): Thi đấu từ ngày 13/3/2016 đến 9/4/2016. 

4. Bóng bàn (bóng bàn nam, nữ): Thi đấu từ ngày 13/3  đến 20/3/2016. 

5. UEF’s Unlimited Challenge – Test your Speed, Strength, Endurance, Balance, 

Agility (5 bài GYM kiểm tra thể lực): Thi đấu ngày 19/3/2016. 

III. HÌNH THỨC – SỐ LƯỢNG  – THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

1. Hình thức đăng ký: 

- Đăng ký tham gia thi đấu trưc tiếp tại phòng Công tác Sinh viên hoặc đăng ký 

tham gia online qua internet (theo link trên fanpage trường, Phòng Công tác Sinh 

viên và Đoàn Thanh niên). 

 Lưu ý: Đối với các môn bóng đá và kéo co, khi đăng ký bằng hình thức online, 

các trưởng đoàn hoặc đội trưởng các đội phải gửi danh sách đăng ký thành viên 

về Phòng Công tác Sinh viên.  

 



2. Số lượng đăng ký: 

a. Kéo co: Tùy vào tình hình thực tế mỗi lớp hoặc mỗi khóa học của mỗi khoa thành 

lập 01 đội tuyển tham gia (mỗi đội 10 người chính thức 02 dự bị). 

b. UEF’s Unlimited Challenge, bóng bàn, cầu lông: Không giới hạn số lượng  

đăng ký. 

c. Bóng đá mini: Tùy vào tình hình thực tế mỗi lớp hoặc mỗi khóa học  

của mỗi khoa, thành lập 01 đội tuyển tham gia (mỗi đội 05 cầu thủ chính thức  

và 07 cầu thủ dự bị). 

 Đối với môn thi bóng đá và kéo co, mỗi sinh viên chỉ được tham gia đăng ký  

một đơn vị để thi đấu. 

3. Thời gian đăng ký: 

- Đăng ký tham gia từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/3/2016. 

- Sau thời gian trên, Ban Tổ chức Hội thao sẽ tiến hành bốc thăm và xếp lịch  

thi đấu. 

- Thời gian bốc thăm vào ngày 05/3/2016. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- Ban Tổ chức “Hội thao sinh viên UEF” năm học 2015 - 2016 sẽ trao giải thưởng 

bằng hiện kim và giấy khen cho các giải nhất, nhì, ba và các giải phụ theo từng nội 

dung thi đấu (được phổ biến cụ thể cho Ban Chấp hành Đoàn Khoa và Chi đoàn 

trực thuộc). 

Để “Hội thao sinh viên UEF” năm học 2015 - 2016 được triển khai rộng rãi  

và thu hút đông đảo sinh viên tham gia, Phòng Công tác Sinh viên đề nghị Ban Chấp hành 

Đoàn các khoa, Ban Cán sự các lớp thông báo rộng rãi đến sinh viên./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- BTV Đoàn trường (để phối hợp th/hiện); 

- Các lớp; 

- Theo nội dung I.3; 

- Lưu: P.CTSV. 
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