SỐ 1, RA NGÀY THỨ HAI, 16-10-2017 (27-8 Đinh Dậu)
Trưởng ban biên tập: PHẠM VĂN TÌNH

CÙNG BẠN ĐỌC
Chờ đợi mãi, nhưng rồi “đến hẹn lại lên”, Giải bóng đá
mini Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 2017 (do
Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH VN tổ chức) đã trở lại.
So với các giải trước, giải năm nay có chậm hơn 1
tháng. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới khí thế
của giải, vì các đội đều đã chuẩn bị sẵn sàng vào cuộc.
Số lượng các đội (11 đội) và số lượng cầu thủ đều tăng
so với trước. Đó là dấu hiệu tích cực, hi vọng sẽ có một
mùa giải với những trận cầu sôi nổi và hiệu quả.
Tin nhanh Bóng đá, tờ báo chính thức của Công đoàn
Viện Hàn lâm KHXH VN lại vào cuộc, đồng hành cùng
các cầu thủ từ 18-10 đến 3-11-2017. Chúng tôi mong
các bạn đón đoc và cổ vũ cho Giải bóng đá Viện Hàn
lâm thông qua bản tin này. Bản tin sẽ phát hành chiều
hàng ngày mỗi khi có trận đấu. Như giải trước (2015),
Bản tin sẽ dành 2-3 giải thưởng riêng cho “Cộng tác viên
Xuất sắc nhất”.
TIN NHANH BÓNG ĐÁ

“Nào cùng hát một bài ca Đoàn kết
Hãy bay cao lên nào, trái bóng Viện Hàn Lâm!”

CẦN THỂ HIỆN CHẤT “HÀN LÂM” TRONG BÓNG
ĐÁ...
Chỉ còn 2 ngày nữa (ngày 18-10-2017), Giải bóng đá
mini do Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội
VN chính thức khai mạc, PV Tin nhanh Bóng đá đã
gặp PGS TS Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Công
đoàn Viện Hàn lâm KHXH VN, Phó Trưởng ban tổ
chức Giải. Sau đây là nội dung cuộc trò chuyện.
- Xin chào anh Phạm Văn Dương! Nếu tôi
không nhầm thì anh là người đã tham gia
Giải bóng đá Viện HL tới giải. Xin hỏi, cảm
xúc của anh hiện nay thế nào ạ?
- Tôi may mắn được tham gia 3 mùa giải
với vai trò là thành viên Ban Tổ chức, tôi
cảm nhận được sức nóng của mỗi mùa
giải bởi tinh thần thể thao lan toả và sôi
động trong toàn Viện HL. Cảm xúc chờ đợi, cống hiến của
các cầu thủ, các đội, các “fan” hâm mộ đã truyền cảm hứng
mạnh mẽ cho tôi và mọi người, có thể nói tâm trạng tôi lúc
này rất phấn khích. Mai ra sân còn phấn khích hơn (cười).
- Giải năm nay so với các giải trước có muộn hơn. Sự chuẩn
bị của Ban Tổ chức đến đâu rồi và có gặp khó khăn gì không
ạ?
- Năm nay vào giải có muộn hơn năm 2015 bởi lẽ Đại hội
Công đoàn Viện HL lần thứ XX vừa diễn ra vào tháng 9. Ban
Tổ chức muốn mọi việc đều phải được chuẩn bị chu đáo vì
vậy mọi nhân lực, tâm huyết phải được ưu tiên cho tổ chức
Đại hội thành công và giải bóng đá đã được xác định tổ chức
sau đại hội như một món quà chào mừng kết quả thành công
của Đại hội XX.

CHUNG SỨC ANH VÀ EM
ANH và EM - chung tình yêu trái bóng
Cùng dõi trông một hướng khung thành
Anh dưới sân - mồ hôi đằm trên cỏ
Em khán đài - khản giọng gọi tên anh...

VỚI LQ2, TRẬN NÀO CŨNG LÀ TRẬN CHUNG KẾT
PV Tin nhanh BĐ tranh thủ phỏng vấn TS Phan
Lương Hùng – cán bộ Viện Ngôn ngữ học, Đội
trưởng LQ2 (Viện Ngôn ngữ học, Viện Văn học,
Viện Từ điển học và BKT VN, Văn phòng Dự án
Bách khoa TT) – trên sân trong buổi đấu tập sáng
14-10-2017.
→ Xem tiếp trang 2

- Theo chúng tôi biết, Giải năm nay có 11 đội, hơn giải 2015
một đội. Có vấn đề gì về lực lượng và chất lượng cầu thủ
tham gia?
- So với mùa giải trước, năm nay số đội, cầu thủ, đơn vị tham
gia thi đấu đông hơn, tinh thần luyện tập và liên kết giữa các
đơn vị tạo thành liên quân ngày càng thể hiện tinh thần đoàn
kết, thể thao và hướng tới các trận đấu có chất lượng, độ tuổi
của các cầu thủ cũng trẻ hơn. BTC tạo mọi điều kiện để các
đơn vị đều được tham gia giải, với tinh thần ấy khí thế thi đấu
và cổ vũ đã và đang lan toả ở khắp các đơn vị, chúng ta hay
chờ đợi những trận cầu cuồng nhiệt
- Chiều ngày 13-10, Ban Tổ chức đã bắt thăm chia bảng.
Như vậy sẽ có một bảng 5 đội, một bảng 6 đội. Anh có đánh
giá gì về tương quan lực lượng hai bảng này?
- Giải đấu được chia làm 2 bảng và đã được bốc thăm và
→ Xem tiếp trang 2

Cám ơn các bạn đã đón đọc, cổ vũ và viết bài cho TIN NHANH BÓNG ĐÁ. Sự quan tâm và hợp tác của các bạn là nguồn động viên lớn
cho những người thực hiện Bản tin này. Vì trang báo có hạn, không thể đăng hết các bài gửi tới, mong các bạn thông cảm.
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→ Tiếp theo trang 1 (Phỏng vấn Phan Lương Hùng,...)

- May quá! Vào giải 2017 năm nay mới
được gặp anh Lương Hùng. Hai giải trước
PV Tin nhanh tìm anh mãi. Vì theo danh
sách dự kiến trước đó của LQ Ngữ văn Từ
điển có anh, nhưng lại hụt. Sao lần trước
anh vắng mặt thế?
- A, xin chào Linh Nguyễn xinh đẹp. Hai
năm mà bạn vẫn cứ trẻ như ngày nào. Nghe tin bạn mới tiếp
tục trở lại đầu quân cho tờ Tin nhanh bóng đá, hôm nay lại
gặp ở đây, vui quá. Hai giải trước rất không may là mình đều
phải công tác sát ngày khai mạc giải. Mình còn nhớ giải
2013, mình phải đi công tác ở miền Trung 10 ngày trước giải.
Đi công tác mà vẫn thường xuyên cập nhật thông tin về giải,
về đội qua bản tin của các bạn đấy. Đội đá được 2 trận vòng
bảng đều thua nên HLV quyết định triệu tập mình gấp ra Hà
Nội đá 2 trận cuối rồi lại quay vào Tây Nguyên. Mình phải di
chuyển trong đêm bằng xe ôm từ cửa khẩu Tà Bhing xuống
huyện Nam Giang, bắt xe khách ra Đà Nẵng rồi bay về Hà
Nội sáng hôm sau cho kịp trận đấu. Rất tiếc là kết quả vẫn
không được như ý muốn và đội bị loại từ vòng bảng. Năm
2015 cũng vậy, sau vài tháng tập luyện cùng đội thì 1 tuần
trước giải mình phải sang Đài Loan công tác. Hồi đó ngày
nào cũng hồi hộp theo dõi Tin nhanh. Nhưng thú thực, càng
đọc càng thấy buồn vì kết quả đội nhà..
- Năm nay, LQ của anh có 4 đơn vị tham gia. Liệu có phải vì
thế mà mạnh hơn không?
- Năm nay LQ tuy có 4 đơn vị tham gia nhưng lực lượng
được đánh giá là yếu hơn giải trước. Một số cầu thủ trụ cột
của đội đã chuyển công tác. Số còn lại thì thể lực sa sút do
đội ít tập luyện và thi đấu. Hình như từ mùa giải trước đến
giờ đội chỉ thi đấu khoảng 3-4 trận. Quá ít. Một số nhân tố
mới của đội còn yếu về kĩ chiến thuật. Nhìn chung theo mình
là yếu hơn mùa giải trước.
- Đội anh rơi vào bảng (có 5 đội, trong khi bảng A có 6 đội)
mà theo giới chuyên môn đánh giá là “ít đội hơn nhưng khó
đá hơn”. Có phải thế không?
- Thực tế theo tôi đánh giá thì tương quan lực lượng của
bảng B khá đồng đều. Chỉ có đội Khảo cổ học là nhỉnh hơn
đôi chút. Các đội còn lại có thực lực không quá chênh lệch
nhau. Số trận thì ít nên chỉ cần đội nào sảy chân một trận là
rơi vào thế bất lợi chính vì vậy mà tuy chỉ loại 1 đội nhưng lại
khó đá hơn nhiều.
- Chúng tôi theo dõi giải 2015, thấy đội ta “khởi sắc” và đá rất
hay, đứng đầu bảng. Ấy vậy mà lại bị loại đau đớn ở tứ kết.
Anh có nhận xét gì không?
- Từ Đài Loan, thấy đội nhà vòng bảng năm 2015 đá khởi
sắc, càng đá càng hay, điểm số nhất bảng. Thật tình mình rất
mừng và tin đội ít ra cũng vào bán kết. Nhưng đến chiều 610-2015, đọc tin thấy đội nhà thua Khảo cổ bằng phạt đền,
mình chán bỏ cơm luôn. Buồn quá. Bạn đừng cười nhé, với
mình, coi như giải đã khép lại.
- Là đội trưởng, năm nay anh không vướng bận gì, chắc là sẽ
đóng góp nhiều cho đội. LQ2 của anh chuẩn bị chắc tốt chứ?
- Giải năm nay lại được tổ chức rất gấp. Từ khi thông báo
đến ngày khai mạc giải chỉ chưa đầy 1 tháng. Đội có khoảng
4-5 trận tập luyện, ghép đội hình nên lối chơi nhìn chung
chưa nhuyễn và thể lực chưa được cải thiện nhiều. Tuy
nhiên có thể nói là tinh thần của đội hiện đang rất cao. Toàn
đội đang quyết tâm tập luyện và thi đấu để đạt thành tích cao
nhất.
- Anh thử dự đoán khả năng vào giải của LQ2?
- Cái này thì thật khó nói. Nói trước bước không qua. Với
chúng mình thì trận nào cũng là trận chung kết, nên tính toán
và giải quyết từng trận một thôi. Tinh thần là càng vào sâu
càng tốt.

- Nếu tính từ năm 2005 (đội Ngữ Văn của anh Vô địch), Giải
bóng đá Viện Hàn lâm KHXH VN (trước đây là Viện KHXH
VN) đã qua 5 mùa giải. Anh có ấn tượng gì về giải này
không?
- Tôi thấy Giải bóng đá Công đoàn Viện HL KHXHVN là một
sự kiện thể thao quan trọng của toàn Viện Hàn lâm và của
các viện nhỏ thu hút sự tham gia của đông đảo công đoàn
viên. Giải cũng ngày càng được nâng cao về tính chuyên
nghiệp của khâu tổ chức và rất hấp dẫn. Đây là dịp tốt để
giao lưu, kết nối giữa các công đoàn viên các viện, cũng là
dịp để xả stress bên ngoài công sở và nâng cao thể lực.
Thông qua Tin nhanh bóng đá, cho mình gửi lời cảm ơn đến
Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ
chức giải và cảm ơn các cổ động viên đã đồng hành cùng
đội. Cảm ơn Tin nhanh đã đồng hành cùng Giải bóng đá Viện
Hàn lâm KHXHVN. Chúc bạn tiếp tục khoẻ vui, xinh tươi và
cống hiến cho bản. Còn câu hỏi này thì
“ngoài thể thao” nhé. Bạn có định “chống lầy”
chưa thế?
- Hi, chuyện “ngoài lề sân cỏ” đó phải bí mật
anh ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho Tin
nhanh bóng đá. Chúc LQ2 đạt được thành
tích cao trong mùa giải lần này.
LINH NGUYỄN thực hiện
→ Tiếp theo trang 1 (Phỏng vấn Phạm Văn Dương,...)

quán xuyến mọi việc cho giải. Theo đánh giá của BTC, năm
nay các đội tham gia khá đồng đều về chất lượng, không có
sự chênh lệch lực lượng giữa hai bảng đấu. Tôi đặc biệt ấn
tượng và tin tưởng vào các liên quân, có thể nói các hạt nhân
bóng đã của Viện HL đều có mặt trong đội hình của các liên
quân này, đây có lẽ sẽ là thách thức lớn đối với các đội có
truyền thống bóng đá như Văn Phòng Viện HL, Viện Sử học,
Viện Thông tin KHXH… dường như mọi cầu thủ đã chuẩn bị
tâm thế cho các cuộc tranh tài này, chúng ta hãy chờ đợi …
- Bóng đá luôn là môn thể thao hấp dẫn. Bóng đá của Viện
HL KHXH VN không phải ngoại lệ nhưng lại có nét hấp dẫn
riêng. Anh có thể chia sẻ đôi chút về hiện tượng các nhà
khoa học đá bóng?
- Các nhà khoa học đá bóng quả thật cũng có chất riêng, sự
cuồng nhiệt thì không ngoại lệ. Tuy nhiên, chất “hàn lâm” thể
hiện trong tâm thế mỗi cầu thủ là chơi đẹp, không bạo lực, tư
duy khoa học cũng được áp dụng trong tư duy chiến thuật
của các trận đấu tính toán kĩ lưỡng năng lực, thể lực của các
nhà khoa học để mỗi trận đấu là một mà trình diễn, cống
hiến. Bạn có nhớ đội hình ĐT Brazil tại ESPANA82 không?
Người ta gọi đó là “đội tuyển trí thức”, không chỉ các cầu thủ
nổi tiếng của họ (Socrates, Zico, Falcao…) đều là những
người có trình độ qua đại học, mà họ còn có lối chơi hào hoa,
kĩ thuật, có đầu óc và vô cùng quyến rũ. Bóng đá là môn thể
thao như nhiều môn thể thao khác. Nó cũng đòi hỏi sự mạnh
mẽ, khéo léo, có tinh thần thượng võ. Tôi mong các vận động
viên và cổ động viên của ta thể hiện sự khác biệt, làm nên
nét riêng của Viện Hàn lâm KHXH VN.
- Trận khai mạc của Giải sắp bắt đầu. Anh có điều gì nhắn
gửi tới các cầu thủ và các CĐV?
- Chỉ còn 2 ngày nữa là khai mạc giải, thay mặt BTC, chúng
tôi gửi tới các cầu thủ, các đội lời chúc sức khoẻ, tham gia
giải đấu thành công. Mong muốn mỗi cầu
thủ, mỗi đội tôn vinh những giá trị tốt đep
của Bóng đá Viện HL, cống hiến và cống
hiến hơn nữa.
- Xin cám ơn anh và chúc cho Giải bóng đá
của Viện HL thành công tốt đẹp!
LINH CHI thực hiện
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LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ MINI VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM NĂM 2017
VÒNG ĐẤU BẢNG
Trận

Ngày

Giờ

1

Sân

Đội

Bảng

Sân số 1 (A1 - A2)

Viện Sử học

Liên quân 7

BẢNG A

Sân số 2 (A3 - A4)

Liên quân 6

Liên quân 4

BẢNG A

Sân số 3 (A5 - A6)

Liên quân 1

Viện Thông tin KHXH

BẢNG A

4

Sân số 4 (B1 - B2)

Liên quân 3

Học viện KHXH

BẢNG B

5

Sân số 1 (A1 - A3)

Viện Sử học

Liên quân 6

BẢNG A

Sân số 2 (A2 - A5)

Liên quân 7

Liên quân 1

BẢNG A

7

Sân số 3 (A4 - A6)

Liên quân 4

Viện Thông tin KHXH

BẢNG A

8

Sân số 4 (B3 - B4)

Liên quân 5

Liên quân 2

BẢNG B

9

Sân số 1 (A3 - A5)

Liên quân 6

Liên quân 1

BẢNG A

Sân số 2 (A2 - A6)

Liên quân 7

Viện Thông tin KHXH

BẢNG A

Sân số 3 (B1 - B5)

Liên quân 3

Viện Khảo cổ học

BẢNG B

12

Sân số 4 (B2 - B4)

Học viện KHXH

Liên quân 2

BẢNG B

13

Sân số 1 (A2 - A4)

Liên quân 7

Liên quân 4

BẢNG A

Sân số 2 (A1 - A5)

Viện Sử học

Liên quân 1

BẢNG A

15

Sân số 3 (B1 - B3)

Liên quân 3

Liên quân 5

BẢNG B

16

Sân số 4 (B2 - B5)

Học viện KHXH

Viện Khảo cổ học

BẢNG B

17

Sân số 1 (A3 - A6)

Liên quân 6

Viện Thông tin KHXH

BẢNG A

Sân số 2 (A1 - A4)

Viện Sử học

Liên quân 4

BÀNG A

19

Sân số 3 (B2 - B3)

Học viện KHXH

Liên quân 5

BẢNG B

20

Sân số 4 (B4 - B5)

Liên quân 2

Viện Khảo cổ học

BẢNG B

21

Sân số 1 (A2 - A3)

Liên quân 7

Liên quân 6

BẢNG A

22

Sân số 2 (A4 - A5)

Liên quân 4

Liên quân 1

BẢNG A

Sân số 3 (B1 - B4)

Liên quân 3

Liên quân 2

BẢNG B

24

Sân số 4 (B3 - B5)

Liên quân 5

Viện Khảo cổ học

BẢNG B

25

Sân số 1 (A1 - A6)

Viện Sử học

Viện Thông tin KHXH

BẢNG A

2
3

18-10-2017

8h30

6
20-10-2017

8h30

10
11

23-10-2017

8h30

14
25-10-2017

8h30

18
27-10-2017

23

30-10-2017

8h30

8h30

TỨ KẾT
TK1
TK2
TK3

1-11-2017

8h30

TK4

Sân số 1

Nhất A

Tư B

Sân số 2

Nhất B

Tư A

Sân số 3

Nhì B

Ba A

Sân số 4

Nhì A

Ba B

BÁN KẾT
BK1
BK2

3-11-2017

8h30

Sân số 1

Thắng TK1

Thắng TK3

Sân số 2

Thắng TK2

Thắng TK4

CHUNG KẾT
CK

5-11-2017

9h30

Sân số 1

Thắng BK1

Thắng BK2

LQ1: Viện châu Mỹ, Viện châu Âu, Viện châu Phi & Trung Đông, Viện Kinh tế & CTTG. LQ2: Viện Ngôn ngữ, Viện Văn học, Viện TĐ học & BKT,
Văn phòng Đề án BKTT. LQ3: Viện Địa lí Nhân văn, Bảo tàng Dân tộc học, TT UDCNTT, Viện Ấn Độ & Tây Nam Á, Viện Tâm lí học. LQ4: Viện
Kinh tế VN, Viện Dân tộc học, Viện NC PTBV Vùng, Viện Đông Nam Á. LQ5: Viện Tôn giáo, Viện Nhà nước & PL, Viện Văn hoá, Viện Gia đình
& Giới. LQ6: Văn phòng và các ban chức năng. LQ7: Viện Triết học, Viện XH học, Viện NC Con người, Viện Trung Quốc, Tạp chí KHXH.

4
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ĐỘI HÌNH ĐỘI ĐOẠT CHỨC VÔ ĐỊCH 2015

DANH SÁCH BTC GIẢI

Đó là Liên quân 6 (Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - Viện
Dân tộc học - Viện NC châu Phi và Trung Đông - Viện NC
châu Âu - Viện NC Ấn Độ & TNÁ). Trong trận chung kết, gặp
LQ8 (Văn phòng và các ban chức năng giúp việc Chủ tịch
Viện), LQ6 (dù không còn mạnh như giải trước) nhưng vẫn tỏ
ra là một đội có bản lĩnh, có lối đá rất “già dơ”. Các cầu thủ
của họ, như Hữu Cường, Đoàn Tùng, Giang Nam, Anh Đức,
Thành Tuyên… phối hợp với nhau rất tốt. Dù bỏ lỡ một vài
cơ hội trong 2 hiệp chính, nhưng vào màn đá phạt phân
thắng phụ, LQ6 bình tĩnh thực hiện trọn vẹn 4 quả penalty,
trong khi LQ8 (đang rất khát khao chiến thắng, vì chính họ đã
thua LQ này trong giải lần trước, cách đó 2 năm) lại đá hỏng
2 quả, đành nhìn LQ6 giành Cup lần thứ 2 liên tiếp.

1. Ông Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm,
Trưởng ban; 2. Ông Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Công
đoàn Viện Hàn lâm, Phó Trưởng ban; 3. Ông Vũ Mạnh Dũng,
Uỷ viên BTV CĐ Viện Hàn lâm Phó Trưởng ban; 4. Bà Nguyễn
Thị Thu Hương, Uỷ viên BTV CĐ Viện Hàn lâm, Uỷ viên; 5.
Ông Võ Hải Minh, Uỷ viên BTV CĐ Viện Hàn lâm, Uỷ viên; 6.
Ông Ngô Tiến Phát, Uỷ viên BTV CĐ Viện Hàn lâm, Uỷ viên; 7.
Ông Phạm Văn Tình, Nguyên Chủ tịch CĐ Viện TĐH & BKT
VN, Uỷ viên; 8. Ông Hồ Ngọc Chung, Uỷ viên BTV CĐ Viện
Hàn lâm, Uỷ viên; 9. Bà Phùng Bích Hảo, Uỷ viên BCH CĐ
Viện Hàn lâm, Uỷ viên; 10. Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Uỷ
viên BCH CĐ Viện Hàn lâm, Uỷ viên; 11. Ông Bùi Thanh Dũng,
Uỷ viên BCH CĐ Viện Hàn lâm, Uỷ viên.

BBT Tin nhanh Bóng đá rất mong quý vị bạn đọc, các
cầu thủ và CĐV các đội tham gia trong toàn Viện Hàn lâm
KHXH VN đón đọc, viết bài cổ vũ cho bản tin thêm đa dạng,
sinh động và vui vẻ.
Bài gửi tới có thể là bài bình luận, tin, ảnh, thông tin liên
quan, sáng tác (tiểu phẩm vui, thơ..) (Nên ngắn gọn vì dung
lượng bản tin không nhiều).
BTC cũng mong nhận được sự tài trợ tài chính, cho: Chính
BTC Giải, Các đội bóng hoặc cá nhân cầu thủ nào đó, BBT
Bản tin… Chúng tôi sẽ chuyển tiền tài trợ tận nơi và cập nhật
lên tục trong bản tin hàng ngày.
TIN NHANH BÓNG ĐÁ

BẠN CÓ BIẾT?
CÁC GIẢI THƯỞNG CỦA GIẢI BÓNG ĐÁ MINI
CÔNG ĐOÀN VIỆN HÀN LÂM KHXH VN 2015

DANH SÁCH CÁC CẦU THỦ GHI BÀN

+ Đội có phong cách đẹp nhất (500.000đ): LQ1 (Viện
Khảo cổ học - TT NC Kinh thành)

8 bàn: Đình Nuôi; 7 bàn: Sĩ Tiếp (LQ8); 6 bàn: Thành Tuyên
(LQ6); 4 bàn: Văn Dưỡng (LQ8), Quốc Hưng (LQ3); 3 bàn:
Giang Nam (LQ6); Đình Ngọc (LQ1), Văn Tiến (LQ8); 2 bàn:
Duy Cương (LQ2), Hoàng Dương (LQ4), Quang Hoàn (LQ2),
Văn Hoàng (LQ4), Quang Khánh (LQ3), Hoàng Nam (Viện
Sử), Thanh Tâm (LQ3), Ngọc Tân (LQ3), Văn Thành (LQ1),
Văn Tiến (LQ8), Anh Tuấn (LQ7), Xuân Tứ (LQ1); 1 bàn:
Mạnh An (LQ2), Duy Anh (Viện Thông tin KHXH), Tuấn Anh
(Viện Thông tin KHXH), Hữu Đồng (LQ6), Minh Đức (LQ4),
Phúc Đường (LQ4), Hoàng Hải (LQ7), Phí Hải (LQ7), Minh
Hội (LQ4), Minh Khải (Viện Thông tin KHXH), Văn Khánh
(LQ7), Quang Linh (LQ6), Đức Ngọc (LQ4), Quang Ngọc
(LQ5), Xuân Ngọc (LQ1), Nguyễn Thắng (LQ1), Xuân
Trường (Viện Sử, og.), Ngọc Tú (LQ6), Đình Tuấn (LQ5),
Minh Tuấn (LQ2), Quốc Tuấn (LQ8), Đoàn Tùng (LQ6), Đình
Vạn, Mạnh Việt (LQ2).

+ Các đội có phong trào tốt nhất (500.000đ: Viện Sử
học, Viện Thông tin Khoa học Xã hội

Tổng số bàn thắng (sau 28 trận): 87. Bình quân 3,1 bàn/
trận

+ Giải cho đội có cổ động viên văn minh và hấp dẫn
nhất (500.000đ): LQ8 (Văn phòng và các Ban chức
năng giúp việc Chủ tịch Viện)

CÁC GIẢI THƯỞNG CỦA GIẢI NĂM NAY 2017

+ Cầu thủ trẻ tuổi nhất (sinh 1992): Nguyễn Thanh
Bình (LQ8), Phạm Hồng Nhật (LQ7), Nguyễn Trần Minh
Trí (LQ2), Tôn Quang Vũ (LQ6)

+ 1 Giải Nhì: Gồm cờ, hoa và tiền thưởng.

+ Giải Nhất (5 triệu đồng): LQ6 (Bảo tàng Dân tộc học
VN - Viện Dân tộc học - Viện NC Châu Phi và Trung
Đông - Viện NC Châu Âu – Viện NC Ấn Độ và TNÁ)
+ Giải Nhì (4 triệu đồng): LQ8 (Văn phòng và các Ban
chức năng giúp việc Chủ tịch Viện)
+ Giải Ba (3 triệu đồng): LQ4 (Học viện Khoa học Xã hội
- Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Địa lí Nhân văn- Viện NC
Phát triển Bền vững vùng)
+ Thủ môn xuất sắc nhất (500.000đ): Nguyễn Trung
Đức (LQ6)
+ Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, 8 bàn (500.000đ):
Đình Nuôi (LQ4)

+ Cầu thủ cao tuổi nhất (sinh 1958): Mai Xuân Huy,
Nguyễn Thành Long (LQ3), Trần Văn Tuấn (LQ8)
+ Cầu thủ có học hàm, học vị cao nhất: Nguyễn Văn
Hiệp (LQ3), Giáo sư Tiến sĩ Ngữ văn
+ Giải Cộng tác viên xuất sắc (do Tin nhanh Bóng đá
trao tặng): Giải 1 (500.000đ): Nguyễn Hữu Đạo (Viện
Sử học); Giải 2 (300.000đ): Phạm Mạnh Hà (Viện Địa lí
Nhân văn, Cầu thủ LQ4)

+ 1 Giải Nhất: Gồm Cup, cờ, hoa và tiền thưởng.
+ Đồng Giải ba (2 đội): Gồm cờ, hoa và tiền thưởng.
+ Thủ môn Xuất sắc nhất: Gồm cờ, hoa và tiền thưởng.
+ Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Gồm cờ, hoa và tiền
thưởng.
+ Đội có phong cách đẹp nhất: Gồm cờ, hoa và tiền thưởng.
+ Các đội có phong trào tốt nhất (tự mình thành lập được đội
bóng).
+ Đội có CĐV văn minh, hấp dẫn nhất.
THU HUYỀN

