
1 

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 
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BCH TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 

*** 

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng  5 năm 2017 

ĐIỀU LỆ 

Hội thao Sinh viên Văn Hiến lần thứ XVI năm học 2016 - 2017 

(Ban hành kèm theo kế hoạch số:   /KH-HSV ngày   tháng 5 năm 2017) 

 

CHƢƠNG 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Mục đích – Yêu cầu: 

1.1. Mục đích: 

- Nhằm chào mừng 20 năm thành lập trường (1997-2017) và chào mừng thành 

công Đại hội Đoàn trường lần V; 

- Tạo sân chơi bổ ích, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao và tăng 

cường mối giao lưu đoàn kết của sinh viên các khoa với nhau; Tạo môi trường rèn 

luyện cho sinh viên hoàn thành tiêu chí “Thể lực tốt”, phấn đấu đạt danh hiệu Sinh 

viên 5 tốt. 

- Góp phần tạo nguồn vận động viên có chất lượng nòng cốt tham dự các giải hội 

thao bên ngoài Nhà trường. 

1.2. Yêu cầu: 

- Hội thao được tuyên truyền sâu rộng, thu hút sự tham gia thi đấu và cổ vũ của 

đông đảo các bạn sinh viên. 

- Công tác tổ chức khoa học, tiết kiệm và hiệu quả: tuân thủ các điều lệ, tính công 

bằng trong thi đấu; không có hiện tượng phi thể thao: bạo lực, phát ngôn bừa bãi, gây 

mất đoàn kết... 

- Đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho các trận đấu. 

- Phối hợp chặt chẽ với Đoàn trường, Phòng Công tác sinh viên và các chức năng 

khác trong Trường. 

Điều 2. Đối tƣợng – Điều kiện tham gia 

2.1. Đối tƣợng: 

- Tất cả hội viên, sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Văn Hiến thông 

qua sự lựa chọn từ các Liên chi hội và gửi về cho Ban tổ chức đúng thời hạn quy định. 

- Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên trường Đại học Văn Hiến – tham gia các môn cá 

nhân. 
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- Riêng đối với môn bóng đá nam: BTC mời các đội bóng đến từ Chi đoàn Cán 

bộ - giảng viên – nhân viên, cựu sinh viên, các công ty, doanh nghiệp và các đơn vị 

bên ngoài có mối quan hệ thân thiết với Đoàn trường – Hội Sinh viên Trường tham 

gia. 

Lưu ý: Quán quân Hội thao sinh viên Văn Hiến lần XV (năm học 2015-2016) 

các bộ môn cá nhân: cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, cờ caro,việt dã, 

taekwondo không được tham gia Hội thao sinh viên Văn Hiến lần XVI (năm học 2016-

2017). 

2.2. Điều kiện tham gia: 

- Vận động viên đăng kí theo đơn vị Khoa, tham gia với tinh thần đoàn kết, giao 

lưu, học hỏi lẫn nhau, nghiêm túc chấp hành luật và điều lệ của Ban tổ chức; Hồ sơ 

đăng ký do Liên chi hội hoặc Liên chi đoàn quản lý và phải có sự xác nhận của Ban 

chủ nhiệm khoa. 

- Các đơn vị Khoa chỉ được đăng kí số đội thi ở mỗi nội dung thi đấu tập thể theo 

qui định của Ban tổ chức. 

- Đối với các đội khách mời phải có xác nhận giấy tờ chứng minh là thành viên 

thuộc đơn vị. Riêng đối với cựu sinh viên, Liên chi hội các Khoa xác nhận đã là sinh 

viên từng học tại trường. 

Điều 3: Lệ phí tham gia và Tiền bảo chứng 

3.1. Lệ phí tham gia: 

Các đội tham dự giải sẽ nộp về Ban tổ chức các lệ phí tham gia đốivới từng môn thi 

đấu cụ thể như sau: 

- Môn bóng đá nam: 500.000đ/đội; Riêng các đội khách mời: 1.000.000đ/đội. 

- Môn bóng đá nữ: 400.000đ/đội. 

- Môn bóng chuyền: 300.000đ/đội nam, 200.000đ/đội nữ, đội khách mời đóng 

500.000đ/đội. 

- Môn bóng rổ, thể thao điện tử: 200.000đ/đội. 

-  Môn cầu lông: 30.000đ/VĐV. 

- Các môn cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, Taekwondo: 10.000đ/VĐV. 

3.2. Tiền bảo chứng: 

Trong hồ sơ đăng ký tham gia Hội thao, mỗi đơn vị đăng ký tham dự sẽ nộp lệ 

phí tiền bảo chứng là 1.000.000đ/khoa (đối với các khoa tham dự giải) và 

500.000đ/đội (đối với đội khách mời) để tăng thêm trách nhiệm trong việc đăng ký 

tham gia.   

Số tiền bảo chứng giải sẽ được BTC hoàn trả các đơn vị Khoa sau khi đã khấu trừ tiền 

phạt nếu có. Số tiền này sẽ bị khấu trừ vào tiền phạt thẻ vàng, thẻ đỏ, và một số vi 

phạm khác. Cụ thể như sau: 

- Nếu bị thẻ vàng sẽ bị phạt 30.000đ/thẻ. 
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- Nếu bị thẻ đỏ sẽ bị phạt 80.000đ/thẻ. VĐV bị hai thẻ vàng (thẻ đỏ gián tiếp) 

trong một trân đấu sẽ được tính là 01 thẻ đỏ bị phạt 80.000đ/thẻ. 

3.3. Số tiền trên sẽ không đƣợc hoàn lại nếu đội đó vi phạm các điểm sau: 

- Bỏ cuộc hoặc bị đình chỉ thi đấu đối với các môn thi đấu đồng đội (dù bất cứ lý 

do nào). 

- Lãnh đội, Vận động viên, Cổ động viên dùng lời lẽ xúc phạm đối với đội bạn, 

BTC và trọng tài đang điều khiển trận đấu (theo kết luận của Ban tổ chức). 

- Vi phạm điều lệ giải về nhân sự (thuê mượn người ngoài, không phải là thành 

viên của đơn vị). 

- Không cử đội đến dự Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, khi đoạt giải đội không có mặt 

để lãnh giải. 

- Các đội chỉ được bốc thăm thi đấu sau khi đã nộp đầy đủ hồ sơ tham dự giải. 

- Toàn bộ số tiền thu được của các đội vi phạm (nếu có) sẽ được bổ sung vào 

kinh phí tổ chức Hội thao. 

Điều 4. Số môn tổ chức thi đấu: (10 môn) 

1. Bóng đá (Đồng đội nam, đồng đội nữ);  

2. Bóng chuyền (Đồng đội nam, đồng đội nữ); 

3. Bóng rổ (đồng đội nam); 

4. Bóng bàn (Đơn nam, đơn nữ) 

5. Cầu lông (Đơn Nam – Đơn Nữ; Đôi nam – đôi nữ);  

6. Cờ tướng;  

7. Cờ vua;  

8. Cờ Caro; 

9. Taekwondo; 

10. Thể thao điện tử: Liên minh huyền thoại. 

Điều 5. Quy định về tổ chức thi đấu: 

- Áp dụng luật thi đấu mới nhất của từng môn thể thao, những môn chưa có luật 

thì tạm thời áp dụng các hướng dẫn thay luật của thành phố hiện hành. 

- Căn cứ vào đặc điểm và Luật thi đấu mà từng môn thể thao sẽ quy định về số 

lượng đội, VĐV cho từng nội dung, thể thức thi đấu, cách tính điểm, xếp hạng và các 

nội dung thi đấu cụ thể. 

- Trong từng nội dung thi đấu tập thể phải có ít nhất từ 3 đơn vị đăng ký tham gia 

mới tổ chức giải. Đối với các môn thi cá nhân, phải có ít nhất 3 đơn vị, 08 cá nhân 

đăng ký tham gia mới tổ chức giải. 

- Trường hợp đã đăng ký đủ số lượng và đẩy đủ hồ sơ, nhưng do các đơn vị hoặc 

các VĐV bỏ cuộc sau khi bốc thăm hoặc bị loại do vi phạm điều lệ thì giải vẫn được 

tiến hành, giải thưởng được trao vẫn giữ nguyên cho các đơn vị, VĐV có mặt thi đấu. 

- Phải có Thầy cô phụ trách phong trào đại diện khoa dẫn đội tham dự thi đấu 

giải. 
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Điều 6. Trao thƣởng và chứng nhận thành tích: 

6.1. Giải từng môn: 

- BTC sẽ trao cờ, cúp và giải thưởng cho các giải cá nhân, đồng đội đạt giải nhất, 

nhì, ba. 

- Trường hợp chỉ có 3 đơn vị đăng ký tham dự trong mỗi nội dung thi đấu thì chỉ 

trao giải nhất. 

-  Trường hợp có 4 đội tham gia: bộ môn thi chỉ có giải Nhất và giải Nhì;  

- Trường hợp có từ 5 đội thi trở lên: bộ môn có các giải Nhất, Nhì, Ba. 

- BTC sẽ trao giải thưởng vua phá lưới cho môn bóng đá Nam và bóng đá Nữ căn 

cứ vào số bằn thắng được ghi vào lưới đối thủ. 

6.2. Giải Nhất toàn đoàn: Cách tính điểm toàn đoàn: 

- Chỉ xét tính điểm cho các khoa thi đấu từ 5 môn trở lên. 

- Thang điểm tính xếp hạng Nhất toàn đoàn: Đơn vị nào đạt tổng số điểm nhiều 

sẽ xếp trên. Trường hợp hai đơn vị bằng điểm nhau, đơn vị nào đạt hạng nhất nhiều 

hơn sẽ xếp trên, nếu hạng nhất bằng nhau thì sẽ xét đến hạng nhì, sau đó đến hạng ba. 

 

Môn thi đấu Nội dung Hạng I Hạng II Hạng III Ghi chú 

Bóng đá 
Nam 60 45 30  

Nữ 50 30 20  

Bóng chuyền 
Nam 50 30 20  

Nữ 30 20 10  

Bóng rổ Nam 50 30 20  

Cầu lông 

Đơn Nam 15 10 5  

Đơn Nữ 15 10 5  

Đôi Nam 15 10 5  

Đôi Nữ 15 10 5  

Bóng bàn 
Đơn Nam 15 10 5  

Đơn Nữ 15 10 5  

Cờ Vua  15 10 5  

Cờ Tƣớng  15 10 5  

Cờ Caro  15 10 5  

Taekwondo  15 10 5  

Liên minh huyền thoại  15 10 5  
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- BTC sẽ trừ điểm vào điểm toàn đoàn đối các trường hợp sau: 

 Hoàn thành thủ tục hồ sơ đăng ký không đúng thời gian qui định trừ 2 

điểm/môn/ngày trễ. 

 Bỏ cuộc đối với môn thi đấu đồng đội không được tính giải toàn đoàn. 

- Phần thưởng của Giải Nhất toàn đoàn: 2.000.000đ + Cờ lưu niệm. 

Điều 7. Kỷ luật: 

Tùy theo mức độ vận động viên vi phạm điều lệ và quy định của giải, ngoài 

việc xử phạt của trọng tài, BTC sẽ quyết định kỷ luật: 

7.1. Các trường hợp đi trễ quá 15’ sẽ bị xử thua 3-0. 

7.2. VĐV bị hai thẻ vàng (thẻ đỏ gián tiếp) sẽ phải nghỉ đấu 1 trận, thẻ đỏ trực tiếp sẽ 

phải nghỉ đấu 2 trận. 

7.3. Không công nhận thành tích của đơn vị ở các môn đã vi phạm Điều lệ. 

7.4. Các Khoa sẽ bị mất tiền bảo chứng khi bị xử lý vi phạm ở Điều 3.2. 

7.5. Nếu vi phạm cao hơn sẽ đề nghị nhà trường xử lý kỷ luật. 

Điều 8. Khiếu nại: 

Chỉ có Trưởng đoàn đại diện đơn vị mới có quyền khiếu nại đến BTC khi phát 

hiện có vi phạm điều lệ giải. 

8.1. Quy định chung: Các đơn vị khiếu nại phải làm văn bản (theo mẫu của BTC) có 

chữ ký của Liên Chi Hội trưởng/Bí Thư Liên Chi đoàn khoa gửi về BTC. 

8.2. Các nội dung khiếu nại: 

- Về đối tượng tham dự: 

  Các đơn vị khiếu nại gửi văn bản khiếu nại cho BTC trước hoặc trong khi thi 

đấu. Các đơn vị bị khiếu nại phải trình theo yêu cầu của BTC một trong các giấy tờ 

phù hợp với việc khiếu nại gồm: Thẻ Sinh viên; Giấy CMND; Các giấy tờ khác có liên 

quan nhằm phục vụ cho việc giải quyết khiếu nại. 

 BTC có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại căn cứ theo các quy định hiện 

hành, không để ảnh hưởng đến tiến trình tổ chức giải. Trường hợp chưa đủ cơ sở để 

thẩm tra thì BTC vẫn cho tiến hành cuộc thi đấu; sau khi xác minh (chậm nhất là 3 

ngày) BTC sẽ có thông báo với các đơn vị có liên quan và áp dụng hình thức kỷ luật 

(nếu có). 

- Về kỹ thuật chuyên môn: Các đơn vị khiếu nại gửi văn bản khiếu nại cho BTC 

ngay sau khi kết thúc trận đấu hoặc theo các quy định riêng phù hợp với Luật và tính 

chất thi đấu của từng môn thể thao. BTC sẽ căn cứ vào luật thi đấu hoặc các quy định 

chuyên môn để xử lý các trường hợp khiếu nại và quyết định kết quả trận thi đấu đã 

diễn ra. 

Điều 9. Điều khoản thi hành: 

Để tiện việc theo dõi và kiểm tra các VĐV, những danh sách đăng ký không 

đúng qui định, không ghi đầy đủ các mục và tẩy xoá sửa đổi tên xem như không hợp 
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lệ. Các VĐV thiếu các mục qui định sẽ không được thi đấu. Các đơn vị không được tự 

ý thay đổi danh sách đã đăng ký dự thi. 

Điều 10. Công tác tổ chức: 

Hội thao sinh viên trường Đại học Văn Hiến lần XVI, năm học 2016-2017 do 

Hội Sinh viên trường chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên, Phòng Công tác sinh viên 

tổ chức. Đề nghị các đơn vị trong trường tạo điều kiện tốt nhất cho Hội thao thành 

công. 

Điều 11. Sửa đổi điều lệ: 

Chỉ có BTC Hội thao sinh viên Trường Đại học Văn Hiến lần XVI, năm học 

2016-2017 mới có quyền bổ sung, sửa đổi điều lệ này khi thấy cần thiết. 

 

 

CHƢƠNG 2 

ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN 

II. BÓNG ĐÁ NAM, NỮ: (05 ngƣời) 

1. Hình thức thi đấu:  

- Tùy theo số đội tham dự, BTC sẽ quyết định thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 

hay chia bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. 

- Áp dụng luật thi đấu  bóng đá mini 5 người của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.  

- BTC sẽ xếp hạng (đấu bảng hoặc vòng tròn 1 lượt) căn cứ theo thứ tự ưu tiên 

vào điểm số, hiệu số bàn thắng/thua, số bàn thắng, kết quả hai đội gặp nhau. Nếu vẫn 

bằng nhau sẽ bốc thăm để chọn đội nhất nhì bảng. 

- Đối với Nam mỗi hiệp thi đấu 25 phút và nghỉ giữa hiệp 10 phút ; Đối với Nữ 

mỗi hiệp thi đấu 20 phút và nghỉ giữa hiệp 10 phút. 

- Vòng bán kết và chung kết (nếu có) sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, nếu 

sau 2 hiệp chính 2 đội hòa nhau sẽ thi đá luân lưu 6m để xác định đội thắng.  

- Được quyền thay người tự do. 

- Các VĐV thi đấu mang giày bata, mặc đồng phục của đội. 

- Các tính điểm: thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. 

2. Phƣơng thức đăng ký: Mỗi đơn vị được quyền đăng ký danh sách 12 VĐV, 1 

HLV và 1 săn sóc viên.  

3. Các hình thức kỷ luật : 

- Có sự gian lận hoặc các hành vi vi phạm khác làm cho trận đấu không tiếp tục 

được, đội bóng sẽ bị xử thua 0-3 trận đấu đó (nếu thua nhiều hơn thì giữ nguyên tỷ số). 

Giám sát triệu tập cuộc họp sau trận đấu, phải lập biên bản và báo cáo với BTC Giải. 
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- Đội bóng có mặt tại sân thi đấu chậm hơn 15 phút so với giờ quy định của BTC 

giải (trừ trường hợp bất khả kháng được BTC Giải chấp thuận) sẽ bị xử thua đối 

phương với tỉ số 0 - 3. 

III. BÓNG CHUYỀN NAM, NỮ:     

1. Hình thức thi đấu:  

- Tùy theo số đội tham dự, BTC sẽ quyết định thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 

hay chia bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. 

- Áp dụng luật thi đấu của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. 

- Để xác định đội nhất nhì bảng (nếu đấu bảng) hoặc xếp hạng (nếu đấu vòng 

tròn), BTC sẽ căn cứ theo thứ  tự ưu tiên như sau: tổng số điểm, tỷ số "tổng quả 

thắng/tổng quả thua", "tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua", kết quả hai đội gặp nhau. 

- Các trận đấu đều thi đấu theo thể thức 3 ván thắng 2.  

- Cách tính điểm:  

 Trận thắng với tỷ số (2-0): đội thắng được  3 điểm, đội thua được 0 điểm. 

 Trận thắng với tỷ số (2-1): đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm. 

 Bỏ cuộc: 0 điểm 

- Các VĐV thi đấu mang giày bata, mặc đồng phục của đội và có số áo cố định. 
 

2. Phƣơng thức đăng ký: Mỗi đơn vị đƣợc quyền đăng ký danh sách 12 

VĐV, 1 HLV và 1 săn sóc viên.  

3. Các hình thức kỷ luật : 

 Có sự gian lận hoặc các hành vi vi phạm khác làm cho trận đấu không tiếp tục 

được, đội bóng sẽ bị xử thua trắng trong trận đấu đó. Giám sát triệu tập cuộc họp sau 

trận đấu, phải lập biên bản và báo cáo với BTC Giải. 

 Đội bóng có mặt tại sân thi đấu chậm hơn 15 phút so với giờ quy định của BTC 

giải (trừ trường hợp bất khả kháng được BTC Giải chấp thuận) sẽ bị xử thua trắng 

trong trận đấu đó. 

IV. BÓNG RỔ NAM :     

1. Hình thức thi đấu:  

- Tùy theo số đội tham dự, BTC sẽ quyết định thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 

hay chia bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. 

- Áp dụng luật thi đấu của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. 

- Để xác định đội nhất nhì bảng (nếu đấu bảng) hoặc xếp hạng (nếu đấu vòng 

tròn), BTC sẽ căn cứ theo thứ  tự ưu tiên như sau: tổng số điểm, tỷ số "tổng quả 

thắng/tổng quả thua", "tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua", kết quả hai đội gặp nhau. 

- Các trận đấu đều thi đấu theo thể thức 3 ván thắng 2.  

- Cách tính điểm:  
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 Trận thắng với tỷ số (2-0): đội thắng được  3 điểm, đội thua được 0 điểm. 

 Trận thắng với tỷ số (2-1): đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm. 

 Bỏ cuộc: 0 điểm 

- Các VĐV thi đấu mang giày bata, mặc đồng phục của đội và có số áo cố định. 
 

2. Phƣơng thức đăng ký: Mỗi đơn vị đƣợc quyền đăng ký danh sách 12 

VĐV, 1 HLV và 1 săn sóc viên.  

3. Các hình thức kỷ luật : 

- Có sự gian lận hoặc các hành vi vi phạm khác làm cho trận đấu không tiếp tục 

được, đội bóng sẽ bị xử thua trắng trong trận đấu đó. Giám sát triệu tập cuộc họp sau 

trận đấu, phải lập biên bản và báo cáo với BTC Giải. 

- Đội bóng có mặt tại sân thi đấu chậm hơn 15 phút so với giờ quy định của BTC 

giải (trừ trường hợp bất khả kháng được BTC Giải chấp thuận) sẽ bị xử thua trắng 

trong trận đấu đó. 

V. CẦU LÔNG: 

1. Nội dung thi đấu: Đơn Nam, Đơn Nữ. 

2. Hình thức thi đấu:  

- Tùy theo số đơn vị đăng ký, Ban Tổ chức sẽ quyết định thi đấu theo thể thức 

vòng tròn hoặc chia bảng (thông báo cụ thể trong ngày bốc thăm).  

 Trường hợp thi đấu vòng tròn qui định cách tính điểm, trận thắng 2 điểm, thua 

1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm. 

 Thi đấu loại trực tiếp: Mỗi trận đấu 3 ván. Mỗi ván 21 điểm. 
 

3. Phƣơng thức đăng ký: 

- Các khoa lập danh sách đăng ký theo mẫu của Ban tổ chức quy định. 

- Không giới hạn số lượng vận động viên tham gia thi đấu. 
 

4. Các qui định khác: 

- Vợt, quần áo thi đấu theo quy định của luật cầu lông hiện hành. Quần áo: Nam 

áo thun, quần short và giày thể thao (không mang giày đế đen và giày đinh), nữ có thể 

mặc quần thể dục. 

VI. BÓNG BÀN NAM, NỮ: 

1. Hình thức thi đấu: 

- Tùy theo số đơn vị đăng ký, Ban Tổ chức sẽ quyết định thi đấu theo thể thức 

vòng tròn hoặc chia bảng (thông báo cụ thể trong ngày bốc thăm).  

- Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn do Tổng cục TDTT ban hành năm 2009 và các 

quy định tại Điều lệ giải do Ban tổ chức ban hành. 
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- Mỗi trận thi đấu trong 05 ván, thắng 03. Trong 1 ván, bên nào được 11 điểm 

trước là thắng ván đó (nếu 10 diểm đều thì điểm kết thúc ván vẫn là 11 điểm). Riêng 

trận chung kết các nội dung ván thắng thì khi mỗi bên đều đạt 10 điểm thì sau đó bên 

nào thắng liền 02 điểm trước nữa là thắng ván đó. 

2. Phƣơng thức đăng ký: 

- Các khoa lập danh sách đăng ký theo mẫu của Ban tổ chức quy định. 

- Không giới hạn số lượng vận động viên tham gia thi đấu. 

3. Các hình thức kỷ luật : 

- Vận động viên đến trễ 20 phút sẽ bị truất quyền thi đấu. 

VII. Đối với các Môn Cờ Vua, Cờ Tƣớng, Cờ Caro, Taekwondo, Thể thao 

điện tử: Ban tổ chức sẽ cân đối theo số lƣợng tham gia dự thi dể quyết định thể 

thức thi đấu và số ván đấu trong một trận (sẽ bổ sung điều lệ trong ngày bốc 

thăm). 

Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên lần XVI năm học 2016-2017 có hiệu lực 

kể từ ngày ký. Điều lệ này chỉ có BTC mới có quyền bổ sung và khi đó BTC sẽ thông 

báo bằng văn bản đến các đơn vị đăng ký tham gia. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy – BGH; 

- Các Phòng, Khoa, TT; 

- Các Thành viên BTC; 

- Các lãnh đội; 

- Lưu VP. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

Văn Tấn Quốc Luân 

(Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trƣờng) 

 

 


