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KKKẾẾẾ   HHHOOOẠẠẠCCCHHH      
Tổ chức Hội thao dân gian nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường  

 
I.   MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

- Nhằm đẩy mạnh phong trào TDTT, xây dựng cuộc sống tinh thần vui tươi trong CBVC. 
- Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu học hỏi giữa CBVC các đơn vị. 
- Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: 30/4/2015, 01/05/2015, 19/5/2015 và kỷ 

niệm 25 năm ngày thành lập Trường năm 2015 (15/06/2015).  
 

II.  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: 
Tất cả CBVC đang công tác tại trường đều được tham dự giải. 
 

III.  TRÒ CH ƠI VÀ CÁCH CH ƠI:  
1. Trò chơi: NHẢY DÂY TẬP THỂ 
- Mỗi đội gồm 2 người quay, 5 người nhảy (có ít nhất 2 nữ). Tính thành tích theo số lần nhảy 

trong 01 phút. 
 

2. Trò chơi: DI CHUY ỂN BẰNG GẠCH 
- Mỗi đội 05 người. (có ít nhất 02 nữ) 
- Thi đấu đồng đội tiếp sức tính giờ. Mỗi người đứng trên 2 viên gạch, dùng tay di chuyển viên 

gạch tiến về phía trước sao cho chân lúc nào cũng đứng trên 2 viên gạch.  
 

3. Trò chơi: CHỌI CẦU 
- Mỗi đơn vị 06 người. (có ít nhất 02 nữ) 
- Thi đối kháng, loại trực tiếp. Hai đội đứng trong sân chơi của BTC vẽ sẵn. Hai đội dùng cầu chọi 

nhau. Người nào bị chọi trúng sẽ trở thành tù binh và di chuyển ra phía sau đội của đối phương. Tù 
binh chờ bắt được cầu sẽ có quyền cầm cầu chọi ngược lại đối phương từ vạch quy định sau đó mới 
được chạy trở về đội mình. Đội nào bắt được 04 tù binh là đội thắng cuộc. 
 

4. Trò chơi: Ô ĂN QUAN 
- Mỗi đội 05 người (trong đó có ít nhất 02 nữ và 01 lãnh đạo) 
- Thi đối kháng, loại trực tiếp.  
- Mỗi đội cử 1 người đi quan bằng cách cầm những cây cờ trong ô vuông nhỏ tùy vào người chơi 

chọn ô, cờ được rãi đều chung quanh từng cây một trong những ô vuông cả phần của ô quan lớn, khi 
đến cây cờ cuối cùng ta vẫn bắt lấy ô bên cạnh và cứ thế tiếp tục đi quan (bỏ những cây cờ vào từng ô 
liên tục). Cho đến lúc nào cây cờ cuối cùng được dừng cách khoảng là một ô trống, như thế là ta chặp 
ô trống bắt lấy phần cờ trong ô bên cạnh để nhặt ra ngoài. Vậy là những cây cờ đó đã thuộc về người 
chơi, và người đối diện mới được bắt đầu. Đến lượt đối phương đi quan cũng như người đầu tiên, cả 
hai thay phiên nhau đi quan cho đến khi nào nhặt được phần ô quan lớn và lấy được hết phần của đối 
phương. Như thế người đối diện đã thua hết quan. Hết quan tàn dân, thu quân kéo về. Đội nào nhiều cờ 
hơn là đội thắng cuộc. Quan tính 10 cây cờ.  

 
 



 
IV. GI ẢI THƯỞNG:  
� Giải thưởng từng môn thi đấu: Gồm các giải Nhất, Nhì, đồng hạng Ba.  
� Giải thưởng tập thể: Gồm 01 Giải Phong trào, 01 Giải Cổ động viên, 01 Giải Toàn đoàn. Trong 
đó, tiêu chí chấm các giải thưởng tập thể như sau: 

- Giải phong trào: 01 giải trị giá 500.000đ. Có 3 tiêu chí: 
+  Các đơn vị đăng ký đầy đủ các môn theo kế hoạch đã ban hành. 
+  Tổng số VĐV tham gia đạt từ 2/3 trở lên so với Tổng số công đoàn viên trong Tổ Công 

đoàn. 
+  Các tiêu chí phụ: Thực hiện đúng kế hoạch hội thao về thời gian thi đấu, mặc trang phục thể 

thao và mang giày thể thao, đồng phục thi đấu,…  
 

- Giải Cổ động viên: 01 giải trị giá 500.000đ. 
+  Có đội hình cổ động viên. 
+  Cổ động xuyên suốt hội thao. 
+  Có hình thức cổ động đa dạng. 

 

- Giải Toàn đoàn: 01 giải trị giá 1.000.000đ.  
(Giải Toàn đoàn = Thành tích thi đấu từng môn + Điểm Giải Phong trào + Điểm Giải Cổ động viên) 

 
V. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU:  

1.  Thời gian đăng ký: Đăng ký theo Tổ công đoàn từ ngày ra thông báo đến ngày 20/04/2015, 
đăng ký tại Văn phòng Công đoàn (P.201) cho cô Hồ Minh Nhiên. 

2.  Thời gian bốc thăm: Lúc 09h30 ngày 22/05/2015 (Thứ 6).  
3.  Thời gian thi đấu: Các ngày 02,03,04/06/2015. 
4.  Địa điểm thi đấu: Sân trường, 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3. 

 
VI. BAN TỔ CHỨC: 

1.  Ông Lê Anh Tuấn – Chủ tịch công đoàn - Trưởng ban 
2.   Ông Nguyễn Thành Nhân – Phó Chủ tịch công đoàn  -  Phó Trưởng ban 
3.  Bà Hồ Minh Nhiên –Phó Chủ tịch công đoàn -  Phó Trưởng ban 
4. Ông Hồ Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Hội TTCS - Thành viên  
5. Ông Nguyễn Ngọc Anh – UVBCH Hội TT CS - Thành viên  
6.   Ông Phan Hải Đăng – UVBCH Hội TT CS - Thành viên 
7.  Ông Trình Quốc Trung – UVBCH Hội TT CS - Thành viên 
8. Bà Nguyễn Thị Mỹ – UVBCH Hội TT CS - Thành viên 
9. Bà Huỳnh Phượng Hy – UVBCH Hội TT CS - Thành viên 
 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thao dân gian chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập 
Trường, rất mong các tổ công đoàn  hưởng ứng tham gia.  

 
Trân trọng. 

 
    TM. BAN CHẤP HÀNH  
              CHỦ TỊCH 

 
          (đã ký)  
 
     Lê Anh Tuấn  

Nơi nhận: 
- Các tổ CĐ (để thông báo) 
- VP CĐ (để lưu) 


