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Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 02 năm 2017 

THÔNG BÁO  
Hội thao truyền thống HSSV Khoa KTCN năm 2017 kỷ niệm 86 năm ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

 

Thực hiện chương trình công tác năm học 2016-2017 của BCH Đoàn khoa, 

được sự thống nhất của Chi bộ, khoa, BCH Đoàn khoa KTCN tổ chức hội thao 

truyền thống HSSV năm 2017, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA: 

 - Thiết thực lập thành tích chào mừng kỉ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 - 26/03/2017. 

- Phát triển phong trào TDTT trong HS-SV, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích 

để HS-SV gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN, KINH PHÍ HỘI THAO: 

1. Đối tượng: 

- Vận động viên (VĐV) là những học sinh, sinh viên đang học hệ chính quy 

tại khoa. 

2. Nội dung hội thao: 

a) Bóng chuyền: Thi đấu sân bóng chuyền trường (986 QuangTrung) 

b) Bóng đá: Thi đấu tại sân bóng đá mini của trường (đối diện xưởng thực 

hành trường cũ) 

          * Các đội đã đăng ký tham dự giải phải gửi danh sách đăng kí vận động viên 

bản photo thẻ sinh viên, màu áo, số áo của đội mình chậm nhất trước 17h ngày 

01/03/2017 cho đồng chí Nguyễn Y Nguyên UV BCH LCĐ Khoa. 

          * Vận động viên nào không đăng ký số áo, màu áo, thẻ sinh viên (photo) sẽ 

không được vào sân thi đấu. 

3. Thời gian: 

 Khai mạc lúc 16 giờ 30 ngày 09/03/2017 (Tại sân bóng đá mini trường) 

 Thi đấu từ ngày 09/03/2017 đến ngày 23/03/2017 (có lịch thi đấu, thể lệ kèm 

theo được phát cho các đội tuyển trong buổi lễ khai mạc hội thao) 

* Lưu ý :  

  - Các đội đến đúng giờ qui định, nếu đi trễ quá 05 phút so với giờ qui định 

coi như bỏ cuộc, các đội bỏ cuộc sẽ bi loại khỏi giải. 

          - Đến ngày khai mạc BTC mới phát hành lịch thi đấu (Sau khai mạc sẽ tiến 

hành thi đấu các nội dung hội thao). Chi đoàn nào không tham gia lễ khai mạc 

BTC sẽ loại khỏi giải. 

 4. Kinh phí: Bóng đá: 100.000 đồng/1 đội; Bóng chuyền: 50.000 đồng/1 đội 

Nhận được thông báo này đề nghị các chi đoàn triển khai thực hiện. 
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