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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc – SV Champion League năm 2022 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ngành Giáo dục, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Tổ chức Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc – SV Champion 

League năm 2022 (sau đây gọi tắt là “SV Champion League năm 2022”), cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.1. Mục đích 

- Từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và cải thiện tầm vóc thanh 

niên Việt Nam. 

- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rèn luyện thể thao, hình 

thành phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho sinh viên. 

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên trên cả nước được giao 

lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập và thi đấu thể thao. 

1.2. Yêu cầu 

- Tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi 

và thu hút đông đảo sinh viên tham gia. 

- Các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải tại nhà 

trường để tuyển chọn lực lượng, tạo phong trào luyện tập trong sinh viên và thành 

lập đội tuyển, cử đúng đối tượng tham dự Giải theo Kế hoạch của Ban Tổ chức. 

II. QUY MÔ 

2.1. Đối tượng 

- Sinh viên các đại học; học viện; trường đại học; trường cao đẳng trên 

toàn quốc. 

- Là sinh viên từ 18 - 28 tuổi: sinh từ năm 01/01/1994 đến năm 

01/01/2004. 

2.2. Số lượng 

- Mỗi nhà trường là một đơn vị thi đấu (đội), mỗi đội gồm: Trưởng đoàn, 

Phó trưởng đoàn, thư ký đoàn, huấn luyện viên, chăm sóc viên và 20 vận động 

viên – sinh viên. 

- Căn cứ vào số lượng các đội đăng ký thực tế, các Khu vực tổ chức thi 

đấu Vòng loại theo thể thức phù hợp và lựa chọn các đội vào thi đấu vòng 

Chung kết theo quy định. 
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2.3. Thời gian, địa điểm 

Vòng loại tại các Khu vực: Thời gian tổ chức kết thúc trước tháng 09 

năm 2022. 

a) Khu vực 1: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Thái Nguyên 

đảm nhiệm tổ chức, gồm các trường thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố: Thái 

Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên 

Quang, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Được tuyển chọn 01 đội vào 

tham dự  vòng chung kết. 

b) Khu vực 2: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hà Nội đảm 

nhiệm tổ chức, gồm các trường thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc 

Ninh, Vĩnh Phúc. Được tuyển chọn 04 đội vào tham dự  vòng chung kết. 

c) Khu vực 3: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hải Phòng 

đảm nhiệm tổ chức, gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh, thành phố: Hải Phòng, 

Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Được tuyển chọn 01 

đội vào tham dự vòng chung kết. 

d) Khu vực 4: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Nam đồng 

bằng Bắc bộ đảm nhiệm tổ chức, gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh, thành phố: 

Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. 

Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự  vòng chung kết. 

e) Khu vực 5: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Thừa Thiên 

Huế đảm nhiệm tổ chức, gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh, thành phố: Thừa 

Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự  vòng 

chung kết. 

g) Khu vực 6: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Đại học Đà 

Nẵng đảm nhiệm tổ chức, gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh, thành phố: Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự  vòng 

chung kết. 

h)  Khu vực 7: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Nam Trung 

Bộ và Tây Nguyên tổ chức, gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh: Khánh Hòa, Phú 

Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình 

Thuận, Lâm Đồng. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự  vòng chung kết. 

i) Khu vực 8: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp thành phố Hồ 

Chí Minh đảm nhiệm tổ chức gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh, thành phố: TP. 

Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Bình Phước. Được tuyển chọn 04 đội vào tham dự  vòng chung kết. 

k) Khu vực 9: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Đồng bằng 

Sông Cửu Long đảm nhiệm tổ chức, gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh, thành 

phố: TP. Cần Thơ và các tỉnh Long An, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh 

Long, Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre và Bạc 

Liêu. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự vòng chung kết. 
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Các Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp tỉnh, thành phố phối hợp 

với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên các tỉnh, thành 

phố tổ chức thi đấu vòng Khu vực. 

Vòng Chung kết: 

Ban Tổ chức chọn 16 đội vào thi đấu vòng chung kết (15 đội lựa chọn 

qua kết quả thi đấu vòng loại khu vực, 01 đội của đơn vị đăng cai tổ chức vòng 

chung kết). 

- Thời gian tổ chức vòng chung kết: Từ ngày 18-30/10/2022. 

- Địa điểm: thành phố Hà Nội. 

- Khai mạc: ngày 18/10/2022. 

- Bế mạc: ngày 30/10/2022. 

III. KẾ HOẠCH CHI TIẾT 

Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Đơn vị phụ 

trách 

 I. VÒNG LOẠI TẠI CÁC KHU VỰC  

 

06-

07/2022 

- Làm việc với các Hội tỉnh, thành tổ chức vòng loại 

khu vực về công tác chuẩn bị tổ chức Giải. 

- Công văn gửi các trường ĐH, CĐ triển khai chuẩn bị 

tham dự Giải. 

- Xây dựng và ban hành Điều lệ Giải. 

- Ủy nhiệm đơn vị đăng cai vòng Chung kết. 

- Đại diện Ban tổ chức làm việc với đơn vị đăng cai 

vòng chung kết. 

Bộ GDĐT, 

Hội TT 

ĐH&CN 

Việt Nam, 

Hội thể thao 

các tỉnh, 

thành phố 

8/2022 Lễ công bố về SV Champion League năm 2022 

9/2022 

- Triển khai tổ chức vòng Khu vực. 

- Tổng hợp danh sách các đội vào tham dự vòng Chung 

kết. 

- Thông báo kết quả tổ chức Vòng Khu vực. 

 II. VÒNG CHUNG KẾT  

8/2022 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ tổ chức 

Giải. 

- Triển khai công tác tuyên truyền cho giải. 

- Chuẩn bị giám sát, trọng tài điều hành vòng chung 

kết. 

- Chuẩn bị Huy chương cờ thưởng của Giải. 

Bộ GDĐT, 

Hội TT 

ĐH&CN 

Việt Nam, 

đơn vị đăng 

cai 

 9/2022 

- Ban hành Quyết định thành lập BCĐ, BTC vòng 

Chung kết Giải. 

- Triển khai tổ chức vòng Khu vực 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Giải. 
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Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Đơn vị phụ 

trách 

- Xây dựng kịch bản Khai mạc và bế mạc Giải. 

- Lập danh sách đại biểu mời dự khai mạc, bế mạc Giải. 

- Kiểm tra công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất sân bãi. 

10/2022 

- Thông báo danh sách các vào tham dự vòng Chung 

kết của Giải. 

- Tổng hợp danh sách vận động viên và các đơn vị tham 

dự vòng Chung kết Giải. 

- Triệu tập giám sát, trọng tài. 

- Tổ chức vòng Chung kết Giải: 

+ Họp Trưởng đoàn, Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu: 
ngày 05/10/2022. 

+ Đón tiếp và kiểm tra hồ sơ làm thẻ: 16/10/2022. 
+ Khai mạc: ngày 18/10/2022. 
+Bế mạc: ngày 30/10/2022. 

+ Thi đấu: Bắt đầu từ ngày 18-30/10/2022. 

11/2022 
- Báo cáo tổng kết và thông báo về kết quả tổ chức 

Giải. 
BTC 

IV. KINH PHÍ 

4.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nguồn kinh phí xã hội hoá hợp pháp, kinh 

phí của các đơn vị phối hợp đăng cai tổ chức vòng loại tại các khu vực và vòng 

chung kết. 

4.2. Các đội tham dự: Đảm nhiệm kinh phí tham dự theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

5.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Giao Vụ Giáo dục Thể chất, Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp 

Việt Nam chủ trì xây dựng kế hoạch, điều lệ và các văn bản liên quan triển khai 

“SV Champion League năm 2022”. 

- Phối hợp với đơn vị đăng cai chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, 

chương trình, nội dung tổ chức thành công “SV Champion League năm 2022”. 

- Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đảm bảo công tác chuyên môn, tổ chức thi đấu. 

- Khen thưởng, cấp giấy chứng nhận tham dự, chứng nhận thành tích cho 

các đội đạt giải. 

5.2. Đài truyền hình Việt Nam 

- Phối hợp tổ chức sản xuất và phát sóng “SV Champion League năm 2022” 

- Tổ chức truyền thông về “SV Champion League năm 2022”. 
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5.3. Công ty truyền thông Unicomm 

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức “SV Champion League năm 2022”. 

- Tổ chức truyền thông về “SV Champion League năm 2022”. 

- Chịu trách nhiệm triển khai các hạng mục liên quan đến tổ chức lễ khai 

mạc, thi đấu, trao thưởng, bế mạc tại các địa điểm tổ chức. 

- Chịu trách nhiệm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 cho 

các lực lượng tham gia tổ chức giải đấu trong quá trình thi đấu, ăn nghỉ, di 

chuyển tại địa phương. 

- Xin cấp phép thi công các hạng mục phục vụ tổ chức Chương trình. 

5.4. Các cơ sở giáo dục 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tại Nhà trường và thành lập đội tuyển tham 

dự “SV Champion League năm 2022” tại khu vực và vòng chung kết toàn quốc.  

- Tổ chức khen thưởng, công nhận thành tích, đảm bảo quyền lợi đối với 

sinh viên đạt thành tích tại Giải theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “SV Champion League năm 2022”, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực tổ 

chức và thành lập đội tuyển tham dự “SV Champion League năm 2022”. 

 

Nơi nhận:  
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo); 

- Bộ LĐTBXH (để p/h chỉ đạo); 

- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung 

ương (để ph/h); 

- Đài truyền hình Việt Nam (để ph/h); 

- Trung ương Đoàn TNCSHCM(để ph/h); 

- Tổng cục dạy nghề, Bộ LĐTBXH(để ph/h); 

- Cục Quân huấn, Bộ Quốc phòng (để ph/h); 

- Cục Đào tạo, Bộ Công An (để ph/h); 

- Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL (để ph/h); 

- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (để ph/h); 

- Công ty truyền thông Unicomm (để ph/h); 

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao 

đẳng (để t/hiện); 

- Hội TTĐHCNVN(để t/hiện); 

- Lưu: VT, Vụ GDTC. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Ngô Thị Minh 
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