
 
 

 

THÔNG BÁO TRI ỆU TẬP  
Đại biểu tham dự Đại hội Hội Gôn tỉnh Bình Thuận  

Lần thứ II, nhi ệm kỳ 2012 – 2017 
––––––––––––––––– 

 
Kính gửi:  Hội viên Hội Gôn Bình thuận     

 
ðược sự cho phép của Sở Nội vụ Bình thuận, theo quyết ñịnh của Hội 

Nghị Ban chấp hành Hội Gôn Bình Thuận ngày 29/10/2012, ðại hội Hội Gôn 
Bình Thuận lần thứ II nhiệm kỳ (2012 – 2017) sẽ ñược tổ chức vào ngày 
24/11/2012 tại Khách sạn Park Diamond, ðại hội sẽ tổng kết hoạt ñộng nhiệm 
kỳ I (2008 – 2012) và xây dựng phương hướng cho nhiệm kỳ II (2012 - 2017) 
Chương trình cụ thể như sau: 

1. Thời gian:  lúc 07:30 - 10:30, thứ Bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2012 
2. Địa điểm: Khách sạn Park Diamond, ðường Lê Lợi, TP. Phan Thiết. 
3. Thành phần: Hội viên Hội Gôn Bình thuận và Quý vị Khách mời . 
 
ðại hội Hội Gôn Bình Thuận lần thứ II nhiệm kỳ (2012 – 2017) là một 

ñợt sinh hoạt quan trọng của tổ chức Hội, ñây là dịp ñể các ñại biểu tham gia 
ñóng góp, xây dựng Hội vững mạnh, sự tham dự ñầy ñủ của quý vị ñại biểu sẽ  
góp phần quyết ñịnh vào sự thành công chung của ðại hội. 

 Ban chấp hành Hội Gôn Bình Thuận ñề nghị Quý vị Khách mời và toàn 
thể Hội viên tham dự ðại hội có mặt ñầy ñủ, ñúng giờ ñể ðại hội ñạt kết quả 
cao. 

 
Trân trọng kính mời. 

                                                                           TM. BAN CHẤP HÀNH 
                                                                        CHỦ TỊCH 
Ghi chú :  

Ngay sau ðại hội vào lúc 11g30, 
Ban TC sẽ tổ chức Giải gôn chào mừng  
ðại hội Hội Gôn Bình thuận                         
 
 
 
                                                                                                        Trần Thanh Hiệp 
                                                                                        ( Đã ký )  

 
 

HỘI GOLF BÌNH THU ẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––– 

Bình Thuận, ngày 15 tháng 11 năm 2012 
  





CHƯƠNG TRÌNH 
ðại hội Hội Gôn Bình Thuận lần thứ II nhiệm kỳ (2012 – 2017)  

(Thứ bảy, ngày 24/11/2012) 
PHẦN I : ðẠI HỘI  
 I. Thời gian (Từ 07 giờ 30 ñến 10 giờ 30) 

 II. Nội dung. 

1. Chào cờ - Quốc ca. 

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu ñại biểu. 

3. Xác ñịnh tư cách, thông qua nội quy, chương trình làm việc của ðại hội. 

4. Bầu ðoàn Chủ tịch và Thư ký ðại hội. 

5. Diễn văn Khai mạc của Chủ tịch Hội . 

6. Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I và phương hướng, nhiệm vụ 
nhiệm kỳ II. 

7. Phát biểu chỉ ñạo của lãnh ñạo Sở VHTTDL 

8. Phát biểu chỉ ñạo của Sở Nội vụ. 

9. ðoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ ñạo 

10. ðại hội thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I và phương hướng, 
nhiệm vụ nhiệm kỳ II , 2012- 2017 

11.  ðại hội bầu BCH khoá mới 

-  Tiến hành bầu cử. 

12. ðại hội bầu Ban Kiểm tra Hội 

- Tiến hành bầu cử 

13. BCH cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ. 

14. Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội 

15. ðại hội nghỉ giải lao. 

16. ðại diện BCH mới tặng hoa cho các Vị thôi nhiệm vụ BCH 

17. ðoàn Chủ tịch báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ nhất của Ban chấp hành, giới 
thiệu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch , Tổng Thư ký và Trưởng ban Kiểm tra . 

 18. Ban chấp hành mới ra mắt. 

 19. Thông qua Nghị quyết ðại hội 

 20. ðại hội thông qua các nội dung và chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết . 

  21. Chào cờ bế mạc 

PHẦN II : GIẢI GÔN CHÀO MỪNG ðẠI HỘI HỘI GÔN BÌNH THUẬN.  

           Thời gian : xuất phát ñồng loạt lúc 11g30 cùng ngày 24/11/2012 

           ðịa ñiểm  : sân gôn Ocean Dunes , Phan thiết.  

           Ban Tổ chức sẽ có thông báo riêng .  

 

                                                                      BAN TỔ CHỨC ðẠI HỘI 



                    HỘI GOLF TỈNH BÌNH THUẬN     
                        Binh Thuan Golf Association (BGA) 

                   ðịa chỉ: ðại lộ Nguyễn Tất Thành – Tp. Phan Thiết – Bình Thuận  
                         ðT: 0623822088,  Fax: 0623822075,  
                       Email: hoigolfbinhthuan@gmail.com  

                    ––––––––––––––––––  
                                                                                                        

  Số:       /CV/HGBT                          Bình Thuận, ngày  15 tháng 11  năm 2012 

 
Kính gửi:   

   - Hội viên Hội Golf Bình Thuận.  
     - Các Golfers khách mời. 
 

Thực hiện nhiệm vụ của Hội Golf tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ (2008 – 2012). 
Thực hiện Nghị quyết của Hội Golf Bình Thuận năm 2012, hướng tới chào mừng 
thành công ðại hội Hội Gôn Bình Thuận lần thứ II (2012 – 2017) nhằm ñẩy mạnh 
phong trào tập luyện Golf và tăng cường mối quan hệ, giao lưu giữa các Hội viên Hội 
Golf Bình Thuận với các golfers hiện là doanh nghiệp ñóng trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Thuận. 

Hội Golf Bình Thuận tổ chức Giải chào mừng thành công ðại hội Hội Gôn 
Bình Thuận lần thứ II (2012 – 2017) vào ngày 24/11/2012 tại Sân golf Ocean Dunnes, 
Phan Thiết.  
 

Hội Golf Bình Thuận xin Thông báo chi tiết Giải như sau: 
1. Ban tổ chức: Do Ban Chấp hành Hội Golf Bình Thuận ra Quyết ñịnh thành 

lập, mọi xử lý của Ban tổ chức là Quyết ñịnh cuối cùng.  
 

2. Thời gian và ðịa ñiểm:  
- Thời gian: Tee off lúc 11h30 ngày 24/11/2012 (Thứ bảy). Xuất phát ñồng 

loạt. 
 

- ðịa ñiểm: Sân golf Ocean Dunnes, Phan Thiết. 
 

3. Thể thức thi ñấu: ðấu loại trực tiếp 18 hố, Tính ñiểm net dựa trên handicap 
chuẩn, nếu cùng số ñiểm thì chọn handicap thấp, nếu cùng handicap thì tính ngược từ 
hố 18.  

- Bảng A: Có Handicap từ (0 – 18) 
- Bảng B: Có Handicap từ (19 – 28) 
- Bảng Calaway: 
- Bảng Nữ: 
 

4. ðối tượng và lệ phí thi ñấu:  
- ðối tượng: Tất cả Hội viên Hội Golf Bình Thuận và khách mời. 
- Lệ phí thi ñấu: 



+ Nếu là hội viên hội Golf Bình Thuận: Mỗi Hội viên nộp 300.000ñ tổ chức 
giải và giao lưu gặp gỡ và tự trả lệ phí sân: 990.000 VND/pax giá này bao gồm phí 
sân, chung caddy, chung buggy. 

+ Nếu không là hội viên hội Golf Bình Thuận: mỗi golfers ñóng 500.000ñ tổ 
chức giải và giao lưu gặp gỡ, không ñược nhận Cúp luân lưu của hội Golf Bình Thuận 
và tự trả lệ phí sân: 990.000 VND/pax giá này bao gồm phí sân, chung caddy, chung 
buggy. 

 

5. Cơ cấu giải thưởng: Ban tổ chức sẽ trao giải. 
- Hội Golf Bình Thuận trao Cúp luân lưu cho golfers có thành tích tốt nhất (chỉ 

áp dụng cho hội viên Hội Golf Bình Thuận). 
- Trao giải (áp dụng cho tất cả golfers tham dự): 
+ Bảng A: Giải nhất, Nhì và Ba 
+ Bảng B: Giải nhất, Nhì và Ba 
+ Bảng Calaway: Giải nhất 
+ Bảng Nữ: Giải nhất 
- Cú ñánh gần cờ # 3. 
- Cú phát bóng xa nhất # 8. 

 - Giải Hole In One # 11.  
- Chương trình bốc thăm trúng thưởng: voucher nghỉ dưỡng của các nhà tài trợ 

(nếu có)… 
 

6. Tiệc liên hoan trao giải: Vào lúc 17h00 ngày 24/11/2012 tại Nhà hàng Park 
Diamond – Tp. Phan Thiết – Bình Thuận. 

 

7. ðăng ký: Hạn chót ñăng ký ngày 20 tháng 11 năm 2012. 
Mọi chi tiết xin liên lạc: 
- Ông ðỗ Văn Ba - Phó Chủ tịch Hội Golf Bình Thuận 
- Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Chủ tịch: 0913883204, Email: 

khoasiva@yahoo.com.vn.  
- Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Văn phòng Hội Golf Bình Thuận. ðT: 0938118833, 

Email: hoigolfbinhthuan@gmail.com.  
 

ðể các giải thi ñấu ñược diễn ra thành công tốt ñẹp, Hội Golf Bình Thuận rất 
mong nhận ñược sự quan tâm ñăng ký sớm và tham gia thi ñấu của ñông ñủ của các 
Golfers.  
              

Nơi nhận:                    TM. BAN CHẤP HÀNH  
- Như trên;           PHÓ CHỦ TỊCH  
- Lưu: VP Hội.         
 

 
 
 
 

           ðỗ Văn Ba 


