
 
CÔNG ĐOÀN CQ BỘ XÂY DỰNG 
BCHCĐ VIỆN KHCN XÂY DỰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số :       /TB-CĐ Hà Nội, ngày 27 tháng 09  năm 2017 

THÔNG BÁO  
V/v Tổ chức Hội khỏe IBST năm 2017 

 
Kính gửi: - Các đ/c Trưởng đơn vị thuộc Viện 

- Các đ/c Tổ trưởng Công đoàn trực thuộc Viện   
 Thực hiện cam kết của Viện trưởng với CBCNV năm 2017, được sự nhất trí của 
Đảng ủy - Lãnh đạo Viện, BCH Công đoàn Viện KHCN Xây dựng phối hợp Đoàn TN 
Viện tổ chức Hội khỏe IBST 2017 hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện Khoa 
học Công nghệ Xây Dựng. 

I- Ban tổ chức Hội khỏe (BTC): 
1. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hoài - Trưởng BTC 
2. Đ/c Nguyễn Hoàng Long – Phó trưởng BTC 
3. Đ/c Nguyễn Nam Thắng - Thành viên BTC 
4. Đ/c Hoàng Mạnh - Thành viên BTC 
5. Đ/c Trần Thị Lan - Thành viên BTC 
6. Đ/c Vũ Thị Hằng - Thành viên BTC. 

II- Các bộ môn thi đấu của Hội khỏe: 06 bộ môn 
Bóng chuyền, tennis, bóng đá, bóng bàn, cầu lông và kéo co. 
III- Kế hoạch thực hiện: 

1. Thời gian đăng ký, bốc thăm thi đấu cho các bộ môn của Hội khỏe:  
 Các VĐV tham gia thi đấu đăng ký cho Tổ trưởng CĐ đơn vị công tác của mình; 
 Bốc thăm: Tổ trưởng CĐ các đơn 
  vị hoặc người được ủy quyền thay tổ trưởng CĐ; 
 Bóng chuyền bốc thăm vào: 15h00’ ngày 02/10/2017, tại P. Họp tầng 2-Viện 

KHCNXD; 
 Các bộ môn còn lại sẽ có lịch bốc thăm cụ thể thông báo sau. 
 Đến giờ bốc thăm bóng chuyền nếu đơn vị nào có đăng ký nhưng không có đại 

diện thì BTC sẽ phân công người rút thăm, kết quả sẽ được công nhận và công bố 
công khai. 

2. Địa điểm tổ chức thi đấu: Các sân thi đấu của Viện KHCN Xây dựng 
Sân số1: Sân trước hội trường lớn, khai mạc và bế mạc Hội khỏe; thi đấu bóng 
chuyền; cầu lông; 
Sân số 2: Sảnh hội trường lớn, thi đấu bộ môn bóng bàn; 
Sân số 3: Dự kiến sân bóng đá PVV (đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài). 



3. Khai mạc Hội khỏe và các bộ môn thi đấu: 
15h ngày 09/10/2017 bắt đầu khai mạc Hội khỏe và sau đó là thi đấu môn bóng 
chuyền tại sân số 1. 
a. Bóng chuyền:  
 BTC: Đ/c Nguyễn Hoàng Long (Trưởng ban), Đ/c Nguyễn Nam Thắng (P.Trưởng 

ban), Đ/c Đỗ Ngọc Sơn (P.Trưởng ban); 
 Khai mạc Bóng chuyền: 15h30’ ngày 09/10/2017 (thứ Hai) 
 Bế mạc Bóng chuyền: ngày 20/10/2017 (thứ Sáu, chào mừng ngày PN Việt Nam); 
 Trao giải: Tại Lễ bế mạc trao giải Hội khỏe IBST-2017. 
b. Tennis: 
 Đ/c Nguyễn Anh Tuấn (Trưởng ban); 

SĐT: 0988386186, email: tuan.na.ibst@gmail.com 
 Đ/c Nguyễn Đình Dinh (P.Trưởng ban); 

SĐT: 0917392927, email: nguyendinh.ibst@gmail.com 
 Khai mạc Tennis: 21/10/2017 (thứ Bảy) và bế mạc trao giải trong cùng ngày thi 

đấu. 
c. Bóng đá: 
 Đ/c Nguyễn Đình Dinh (Trưởng ban); 

SĐT: 0917392927, email: nguyendinh.ibst@gmail.com 
 Đ/c Đào Duy Anh ( P.trưởng ban); 

SĐT: 01262100588, email: daoduyanh1988@gmail.com 
 Khai mạc Bóng đá: 23/10/2017( thứ Hai) và bế mạc trao giải 10/11/2017 (thứ 

sáu). 
 Trao giải: Dư kiến tại sân vận động PVV. 
d. Bóng bàn: 
 Đ/c Nguyễn Hoàng Long (Trưởng ban),  

SĐT: 0903257959, email: hoanglongibst@gmail.com;  
 Đ/c N. Ngọc Thuyết (P.Trưởng ban); 

SĐT: 0982080989, email: thuyetibst@gmail.com              
 Khai mạc Bóng bàn: 15h30’ ngày 13/11/2017 và Bế mạc: ngày 16/11/2017; 
 Trao giải: Tại Lễ bế mạc trao giải Hội khỏe. 
e. Cầu lông: 
 Đ/c Đặng Quốc Khánh (Trưởng ban) 

SĐT: 0913014800, email: quockhanh291980@gmail.com;                   
 Đ/c Lê Thanh Nam (P.Trưởng ban);  

SĐT:0983387969, email:lenamibst@gmail.com 
 Khai mạc Cầu lông vào hồi 15h30’ ngày 13/11/2017 và Bế mạc: ngày 16/11/2017; 
 Trao giải: Tại Lễ bế mạc trao giải Hội khỏe. 



f. Kéo co: 
 Đ/c Đào Duy Anh (Trưởng ban), Đ/c  Nguyễn Đình Dinh (P.Trưởng ban); 
 Khai mạc Kéo co: 9h00’ ngày 16/11/2017 và Bế mạc kéo co:14h00’ ngày 

16/11/2017 (thứ năm); 
 Trao giải: Tại Lễ bế mạc trao giải Hội khỏe. 

4. Bế mạc trao giải Hội khỏe:  
 Địa điểm: tại Sân số 1 
 Thời gian: 15h ngày 16/11/2017 (thứ năm) 

5. Các mốc thời gian chính: 
 Khai mạc Hội khỏe: 15h ngày 09/10/2017  
 Khai mạc Bóng chuyền: 15h30’ ngày 09/10/2017;   
 Chung kết Bóng chuyền: 20/10/2017 (thứ Sáu, chào mừng ngày PN Việt Nam); 
 Khai mạc Tennis: 21/10/2017 (thứ Bảy) và bế mạc trao giải trong cùng ngày thi 

đấu. 
 Khai mạc Bóng đá: 23/10/2017( thứ Hai)và bế mạc trao giải 10/11/2017 (thứ Sáu). 
 Khai mạc Bóng bàn: 15h30’ ngày 13/11/2017(thứ Hai) và Bế mạc: ngày 

16/11/2017( thứ Sáu); 
 Khai mạc Cầu lông vào hồi 15h30’ ngày 13/11/2017 (thứ Hai) và Bế mạc: ngày 

16/11/2017 (thứ Sáu); 
 Khai mạc Kéo co: 9h00’ ngày 16/11/2017 và Bế mạc kéo co trước 15h00’ ngày 

16/11/2017 (thứ năm); 
 Bế mạc Hội khỏe: 15h ngày 16/11/2017. 

6. Các quy định khác:  
 Trọng tài các bộ môn, và thành viên ban tổ chức, điều lệ thi đấu các bộ môn do 

trưởng bộ môn đề xuất và được Trưởng BTC phê duyệt; 
 Lịch thi đấu sẽ được gửi đến từng đơn vị sau khi có kết quả bốc thăm. 

 BCH Công đoàn Viện đề nghị các đ/c Trưởng đơn vị và Tổ trưởng công đoàn tạo 
điều kiện cho CNVC-LĐ đơn vị mình tham gia đầy đủ, nhiệt tình để Hội khỏe thành công 
tốt đẹp. 

Trân trọng cảm ơn! 

TM BCH CÔNG ĐOÀN 
CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 
   - Như trên; 
   - LĐ Viện (để b/c); 
   - Lưu CĐ Viện. 
 
                                                                                     Nguyễn Thị Thanh Hoài 



 
 

CÔNG ĐOÀN CQ BỘ XÂY DỰNG 
BCHCĐ VIỆN KHCN XÂY DỰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số :       /TB-CĐ Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2017 

THÔNG BÁO  
V/v Thi đấu giải bóng chuyền IBST năm 2017 

 
Kính gửi: - Các đ/c Trưởng đơn vị thuộc Viện 

- Các đ/c Tổ trưởng Công đoàn trực thuộc Viện   
 Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, 
giải bóng chuyền của Hội khỏe IBST 2017 sẽ bắt đầu từ ngày 09/10/2017 đến ngày 
20/10/2017 với các nội dung như sau: 

I. Kế hoạch thực hiện 

* Thời gian dự kiến tổ chức: từ ngày 09 tháng 10 năm 2017 đến ngày 20 tháng 10 năm 
2017. Các trận đấu theo lịch và bắt đầu từ 15h00 (sẽ có lịch và thời gian thi đấu cụ thể 
từng trận). 

* Địa điểm tổ chức: Sân thi đấu bóng chuyền Viện KHCN Xây dựng. 

* Cơ cấu giải thưởng:  
- Một giải nhất: 5.000.000 đồng + cúp + cờ ; 
- Một giải nhì:   3.000.000 đồng + cờ ; 
- Hai giải ba:     2.000.000 đồng + cờ.  

* Thành phần ban tổ chức (BTC): Đ/c Nguyễn Hoàng Long (Trưởng bộ môn); đ/c 
Nguyễn Nam Thắng (P. Trưởng bộ môn); đ/c Đỗ Ngọc Sơn (P. Trưởng bộ môn). 

II. Kế hoạch thi đấu 

* Đối tượng tham dự: Là CNVCLĐ của đơn vị có HĐLĐ với Viện (IBST) hoặc có 
HĐLĐ với đơn vị thuộc Viện. Đối với cầu thủ là cán bộ có HĐLĐ với đơn vị, khi thi 
đấu chỉ được phép có tối đa 02 người trên sân (nếu trọng tài phát hiện cầu thủ vi phạm 
lỗi này sẽ nhắc nhở lần 1, trừ luôn 02 điểm của hiệp đấu nếu vi phạm lần thứ 2 và xử thua 
hiệp đấu nếu vi phạm lần 3); 

* Thể thức thi đấu:  

- Căn cứ vào số lượng đội bóng đăng ký tham gia thi đấu BTC sẽ chia các đội thành 
hai bảng A và B, bốc thăm chia đều cho hai bảng, thi đấu vòng tròn lấy 2 đội nhất nhì 
mỗi bảng vào bán kết đấu chéo, 2 đội thắng ở bán kết vào đấu chung kết (nhất, nhì), 2 đội 
thua ở bán kết đồng giải ba. 

- Quy định thi đấu: 



 + Vòng bảng: thi đấu mỗi trận 3 hiệp, 2 hiệp đầu mỗi hiệp 25 điểm, đổi sân sau 
mỗi hiệp, hiệp 3 đánh  15 điểm; 

 + Vòng bán kết, chung kết: thi đấu mỗi trận 5 hiệp, 4 hiệp đầu mỗi hiệp 25 điểm, 
đổi sân sau mỗi hiệp, hiệp 5 đánh 15 điểm. 

- Quy định tính điểm:  

+ Đội thắng với tỉ số 2-0 sẽ được 3 điểm; Đội thắng với tỉ số 2-1 được 2 điểm, đội 
thua bất kỳ tỷ số nào đều được 1 điểm; Đội bỏ cuộc bị xử thua 0-2 và không được tính 
điểm. Đội nào đến muộn hoặc không đủ số cầu thủ quá giờ bắt đầu thi đấu 15 phút xem 
như bỏ cuộc. 

+ Tính điểm vòng bảng: theo thứ tự xét lần lượt tổng điểm, thắng đối kháng, hệ số 
phụ (tỷ số hiệp thắng/thua, tỷ số điểm thắng/điểm thua). 

* Thời gian đăng ký tham gia: đến hết ngày 29/09/2017. Các đồng chí tham gia đăng ký 
trực tiếp với Tổ trưởng Tổ Công đoàn của đơn vị mình. Tổ trưởng Tổ Công đoàn có 
nhiệm vụ tập hợp danh sách cầu thủ của đơn vị mình bao gồm: họ tên, đội trưởng và số 
điện thoại liên hệ, ghi chú những cầu thủ ký HĐLĐ với đơn vị để BTC biết và gửi danh 
sách tới đ/c Nguyễn Hoàng Long (Trưởng bộ môn).  

* Thời gian bốc thăm: mời các đ/c Tổ trưởng công đoàn có đội bóng hoặc cử đại diện 
dự vào hồi 15h ngày 02/10/2017 tại Phòng họp Tầng 2 Viện KHCN Xây dựng. 

 BCH Công đoàn Viện đề nghị các đ/c Trưởng đơn vị và Tổ trưởng công đoàn tạo 
điều kiện để đội bóng của đơn vị mình tham gia đầy đủ, nhiệt tình trong phong trào 
chung của Viện.  

Trân trọng cảm ơn! 

TM BCH CÔNG ĐOÀN 
CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Viện trưởng (để b/c); 
- Lưu CĐ Viện                                              
                                                                                       
                                                                                     Nguyễn Thị Thanh Hoài 
 
 


