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Số: 1444 /KH-HHVN

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ X năm 2022

Căn cứ Công văn liên tịch số: 1442/LT-HHVN-CĐHHVN ngày 08 tháng 8
năm 2022 của Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng
hải Việt Nam về việc tổ chức Hội thao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ X
năm 2022;
Căn cứ Quyết định số: 330/QĐ-HHVN ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Hội
đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc thành lập Ban Tổ chức Hội
thao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ X năm 2022;
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thao Tổng
công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ X năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội thao) và
Vòng chung kết Ngày hội tìm kiếm tài năng sáng tạo năm 2022 (sau đây gọi tắt là
Ngày hội sáng tạo) gồm các nội dung sau:
1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
- Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện quan trọng của Tổng công
ty Hàng hải Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong năm
2022; quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội năm 2022 của
Tổng công ty và các doanh nghiệp, tạo đà thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển
Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; phấn đấu hoàn thành
các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ V,
nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Thể hiện quyết tâm của cán bộ, CNVCLĐ, sỹ quan, thuyền viên Tổng công
ty Hàng hải Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị
quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát
triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Thông qua Hội thao và Ngày hội sáng tạo nhằm tạo sự đoàn kết nhất trí,
chung sức đồng lòng khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; tăng cường quan hệ
giao lưu, giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh và trong cuộc sống, nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNVCLĐ, sỹ quan, thuyền viên, tạo không khí
thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao của mỗi cá
nhân, đóng góp vào sự ổn định và phát triển bền vững của từng doanh nghiệp, Tổng
công ty và đất nước.
2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
2.2. Hội thao
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- Cán bộ, CNVCLĐ, sỹ quan, thuyền viên, đoàn viên công đoàn và các lao
động hợp đồng có thời hạn từ 3 tháng trở lên (tính đến ngày đăng ký danh sách vận
động viên) đang công tác, lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp có tổ chức Công
đoàn thuộc Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
2.2. Ngày hội sáng tạo
Thực hiện theo công văn số 1402/HHVN-HĐ ĐMST&CĐS ngày 28/7/2022
của Hội đồng Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
3. NỘI DUNG THI ĐẤU
3.1. Hội thao: Tổ chức thi đấu 6 môn: Bóng đá nam (5 người), Kéo co nam
nữ (8 người: 6 nam, 2 nữ), Bơi, Cầu lông, Bóng bàn và Quần vợt.
3.2. Ngày hội sáng tạo: 06 đội tuyển (12 đơn vị) tham gia thi đấu 2 vòng
(thực hiện theo công văn số 1402). Giải thưởng do Công đoàn Tổng công ty hỗ trợ.
4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
4.1. Hội thao
- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2022
- Địa điểm: Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3
Số 7 Duy Tân, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
4.2. Ngày hội sáng tạo:
- Thời gian: Chiều ngày 14 tháng 10 năm 2022
- Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng (Cụ thể sẽ có thông báo sau)
5. KHEN THƯỞNG
5.1. Cơ cấu giải thưởng Hội thao
A. Giải toàn đoàn:
01 giải Xuất sắc được tặng Cờ kèm theo:

20.000.000đ

01 giải Nhất được tặng Cờ kèm theo:

15.000.000đ

03 giải Nhì được tặng Cờ kèm theo:

12.000.000đ/1 giải

05 giải Ba được tặng Cờ kèm theo:

10.000.000đ/1 giải

B. Bóng đá:
01 giải Nhất được tặng Cúp kèm theo:

10.000.000đ

01 giải Nhì được tặng Cờ kèm theo:

8.000.000đ

01 giải Ba được tặng Cờ kèm theo:

6.000.000đ

01 giải Phong cách được tặng Cờ kèm theo:

4.000.000đ

01 giải Thủ môn xuất sắc nhất:

1.000.000đ

01 giải Vua phá lưới:

1.000.000đ
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C. Kéo co:
01 giải Nhất được tặng Cờ kèm theo:

6.000.000đ

01 giải Nhì được tặng Cờ kèm theo:

5.000.000đ

01 giải Ba được tặng Cờ kèm theo:

4.000.000đ

01 giải Phong cách được tặng Cờ kèm theo:

2.000.000đ

D. Bơi, Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt:
1. Giải Bơi đồng đội tiếp sức:
01 Giải Nhất được tặng Cờ kèm theo:

3.000.000đ

01 Giải Nhì được tặng Cờ kèm theo:

2.000.000đ

01 Giải Ba được tặng Cờ kèm theo:

1.500.000đ

2. Giải đôi:
Giải Nhất được tặng Cờ kèm theo:

2.000.000đ

Giải Nhì được tặng Cờ kèm theo:

1.500.000đ

Giải Ba được tặng Cờ kèm theo:

1.200.000đ

3. Giải đơn:
Giải Nhất được tặng Cờ kèm theo:

1.000.000đ

Giải Nhì được tặng Cờ kèm theo:

800.000đ

Giải Ba được tặng Cờ kèm theo:

600.000đ

5.2. Cơ cấu giải thưởng Ngày hội sáng tạo
01 giải Nhất được tặng Cúp kèm theo:

20.000.000đ

01 giải Nhì được tặng Cúp kèm theo:

16.000.000đ

01 giải Ba được tặng Cúp kèm theo:

12.000.000đ

03 giải Khuyến khích được tặng Cúp kèm theo:

8.000.000đ/1 giải

Ngoài giải thưởng bằng tiền, tặng Cúp, Cờ như trên, tất cả các đoàn vận động
viên tham gia Hội thao, các đội tham gia Ngày hội sáng tạo còn được tặng Cờ lưu
niệm, mỗi thành viên trong đoàn được tặng áo và mũ Hội thao.
6. Chi phí tài chính:
- Các đơn vị tham gia Hội thao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ X
năm 2022 và Vòng chung kết Ngày hội tìm kiếm tài năng sáng tạo năm 2022 tự lo
toàn bộ chi phí cho đoàn vận động viên và đội tuyển của mình trong suốt quá trình
luyện tập, tham gia Hội thao và Ngày hội sáng tạo.
- Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty chịu trách nhiệm lo toàn bộ chi
phí công tác tổ chức Hội thao. Công tác tổ chức Ngày hội sáng tạo thực hiện theo
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nội dung công văn số 1402/HHVN-HĐ ĐMST&CĐS ngày 28/7/2022 của Hội đồng
Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Nhận được Kế hoạch này, đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) và Chủ tịch
Công đoàn các đơn vị có tổ chức Công đoàn thuộc Công đoàn Tổng công ty Hàng
hải Việt Nam vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, CNVCLĐ đơn vị mình tập luyện,
tham gia tích cực và cổ vũ nhiệt tình để Hội thao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
lần thứ X năm 2022 và Vòng chung kết Ngày hội tìm kiếm tài năng sáng tạo năm
2022 thành công tốt đẹp.
Chú ý: Căn cứ Kế hoạch và Điều lệ Hội thao, các đơn vị lập danh sách đoàn
vận động viên tham gia Hội thao (theo mẫu đính kèm) gửi về Ban Nghiệp vụ Công
đoàn Tổng công ty - Tầng 19, Tòa nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, Phương
Mai, Đống Đa, Hà Nội hoặc email: phuongnguyenhanghai68@gmail.com (số
điện thoại: 0963836777) trước ngày 12 tháng 9 năm 2022.
Nội dung công tác tổ chức Vòng chung kết Ngày hội tìm kiếm tài năng sáng
tạo năm 2022, các đơn vị liên hệ bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Kiểm tra Kiểm toán nội bộ VIMC (số điện thoại: 0902046368), ông Lê Đông - Giám đốc
Trung tâm Công nghệ thông tin VIMC (số điện thoại: 0912192626)./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy, HĐQT Tcty (để b/cáo);
- Các PTGĐ, UVTV CĐ Tcty (để ph/h chỉ đạo);
- Hội đồng ĐMST&CĐS Tcty, Công đoàn Tcty
(để ph/hợp chỉ đạo và th/hiện);
- Các DN và CĐCS thuộc CĐ Tcty (để th/hiện);
- Ban Tổ chức Hội thao;
- Lưu: VT, TGĐ, CĐ Tcty, DL.

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
TRƯỞNG BAN

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cảnh Tĩnh
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