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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG 

 

QUY ĐỊNH HỘI THI 
(Đính kèm Thư mời tham gia) 

 

Nhằm đảm bảo cho các hoạt động văn hóa – thể thao (VH-TT) chào mừng 17 

năm thành lập Công viên phần mềm Quang Trung được diễn ra trên tinh thần vui 

khỏe; giao lưu, đoàn kết, tôn trọng kỷ luật giữa tất cả các đơn vị tham gia. Ban tổ 

chức (BTC) ban hành một số quy định như sau: 

I/ VỀ NGHI THỨC: 

- Tất cả các hoạt động VH-TT đều có Lễ Khai mạc và Tổng kết. 

- Lễ Khai mạc, Lễ Tổng kết được tổ chức chung cho tất cả các loại hình hội 

thao, văn nghệ, cắm hoa… Tất cả các đơn vị, vận động viên, thí sinh (gọi tắt chung 

là VĐV) phải có mặt đầy đủ tại các buổi lễ này. 

- BTC chỉ tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia có mặt tại Lễ khai mạc. 

- BTC trao giải thưởng cho các đơn vị có mặt tại Lễ Tổng kết. 

II/ VỀ HỘI THI: 

II.1/ Giờ thi đấu, giấy tờ tùy thân: 

- VĐV phải luôn có mặt tại địa điểm thi đấu; trước giờ thi đấu 15 phút để hoàn 

tất các thủ tục thi đấu theo yêu cầu của Trọng tài, quá thời hạn quy định này xem như 

VĐV/ đơn vị bỏ cuộc và bị xử thua theo luật. 

- VĐV phải luôn mang theo một trong các giấy tờ sau: thẻ CMND/CCCD, thẻ 

CBNV, thẻ sinh viên (còn thời hạn sử dụng), thẻ BHYT (có hiệu lực tối thiểu từ 

ngày 01/01/2018 đến 30/6/2018) để xuất trình khi có yêu cầu của Trọng tài. 

- Đối với môn bóng đá: đăng ký theo mẫu 03HT/QTSC, phải có ảnh của từng 

VĐV và đóng dấu giáp lai lên ảnh.   

II.2/ Cổ động viên: 

- Các đơn vị có trách nhiệm lưu ý cổ động viên (CĐV) của đơn vị mình khi 

đến xem và cổ vũ thi đấu luôn có thái độ hòa nhã, tôn trọng BTC, trọng tài, không 

tạo ra những hành động làm phương hại đến VĐV, CĐV của đơn vị khác. Ý thức giữ 

gìn vệ sinh nơi công cộng. 

- Ban tổ chức sẽ loại ra khỏi giải những đơn vị nào có CĐV gây hậu quả 

nghiêm trọng dẫn đến cuộc thi phải hủy bỏ. CĐV của đơn vị nào thể hiện xuất sắc 

tinh thần fair play sẽ có quà tặng khi kết thúc giải. 

II.3/ Y tế: 

- Các đơn vị chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe, tự trang bị những 

phương tiện sơ cấp cứu y tế cho VĐV của mình. 

II.4/ Luật thi đấu: 

Các môn thi đấu đều áp dụng luật hiện hành của ngành TDTT Việt Nam, tuy 

nhiên trong điều kiện tổ chức của CVPM Quang Trung, luật thi đấu một vài bộ môn 

có thể được điều chỉnh. Trước khi thi đấu Tổ trọng tài sẽ hướng dẫn căn bản về luật thi 

đấu cho tất cả các bộ môn. 

III/ KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI: 
III.1/ Chỉ có Trưởng đoàn hoặc Huấn luyện viên đã đăng ký với BTC mới có 

quyền khiếu nại. 

III.2/ Chỉ được khiếu nại trước khi bắt đầu trận đấu. 
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III.3/ Nội dung khiếu nại phải thể hiện bằng văn bản, nội dung cần phải ghi 

rõ:  

• Họ Tên người khiếu nại:_________________________________ 

• Đơn vị:__________________Điện thoại:____________________ 

• Nội dung khiếu nại: (Ghi rõ khiếu nại vấn đề gì, ngày giờ, bằng 

chứng…)  

• Đối với trường hợp khiếu nại về con người, cụ thể như phát hiện VĐV 

đối phương không phải là CBNV, Học viên của đơn vị đó hoặc VĐV này có 

đẳng cấp chuyên nghiệp… Người khiếu nại phải cung cấp bằng chứng rõ 

ràng cho BTC.  

III.4/ Giải quyết khiếu nại: 

• BTC hoặc Giám sát trận đấu kiểm tra nội dung đơn, nếu đơn bảo đảm 

đủ các nội dung như mục III.3 thì tiếp nhận và giải quyết đơn trong thời hạn 

tối đa là 24 giờ đồng hồ, kể từ lúc nhận đơn.  

III.5/ Đối với bên bị khiếu nại:  

• Phải hết sức hợp tác với BTC để giải quyết vụ việc. Nếu bị nghi vấn 

về con người thì Trưởng đoàn/HLV cần xuất trình cho BTC: hợp đồng lao 

động, sổ BHXH hoặc BHYT, thẻ sinh viên của người bị nghi vấn nhằm 

chứng minh bảo vệ cho VĐV của mình.  

III.6/ Xử lý kỷ luật:  

Tùy từng trường hợp BTC sẽ áp dụng các hình thức sau:  

A/ Đối với bên vi phạm:  

• Cảnh cáo bên vi phạm, thông báo toàn Hội thao.  

• Truất quyền thi đấu của cá nhân vi phạm từng trận hoặc suốt giải.  

• Xử thua trận đấu hoặc loại khỏi giải.  

• Cấm tham gia Hội thao các kỳ tới.  

B/ Đối với bên khiếu nại sai cũng áp dụng như mục A  

III.7/ Khi xảy ra khiếu nại, BTC có quyền cho các trận đấu tiếp diễn. Nếu 

đội nào không thi đấu sẽ xử theo quy định bỏ cuộc.  

IV/ HƯỚNG DẪN: 

- Mọi thắc mắc vui lòng gửi về Email: hoithao.cvpmquangtrung@gmail.com 

- Các đơn vị tham khảo thông tin vui lòng nhấn like: 
http://www.facebook.com/QTSCCommunity 

V/ GIẢI THƯỞNG: 

- BTC sẽ công bố cơ cấu giải thưởng trong ngày bốc thăm hoặc lễ khai mạc. 

- Mỗi giải thưởng bao gồm: Cờ và tiền mặt. Giải thưởng sẽ trao trong Lễ Tổng 

kết. 

Trên đây là một số quy định tạm thời của BTC, trước mỗi trận thi đấu Tổ trọng 

tài sẽ có nhắc lại hoặc giải thích thêm điều luật cho các VĐV.  

Quy định này có thể bổ sung thêm hoặc sửa đổi theo nguyên tắc đảm bảo mọi 

quyền lợi cho các VĐV tham gia. 

BTC rất mong và sẵn sàng tiếp thu mọi góp ý của các đơn vị. 

Chỉ có BTC mới có quyền thay đổi hoặc bổ sung các quy định. 

Trân trọng./. 

                                                                                     Ngày 07/02/2018 

                                                                                          Trưởng ban 
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