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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Điều lệ Hội thao ngành giáo dục huyện Krông Nô 

lần thứ XXII - năm 2020 

 

TRƢỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG NÔ 

 Căn cứ Quyết định số 3973/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND huyện 

Krông Nô về việc ban hành Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của bộ phận tổ chức, bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và 

Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Điều lệ Hội thao ngành Giáo dục huyện Krông Nô lần 

thứ XXII - năm 2020 gồm các môn: Bóng chuyền; Cầu lông. 

Điều 2. Điều lệ Hội thao được áp dụng cho cán bộ, viên chức, người lao 

động ngành giáo dục trong toàn huyện:  

(có Điều lệ hội thao kèm theo Quyết định  này). 

Điều 3. Bộ phận Tổ chức, Chuyên môn, Tài chính Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, Hiệu trưởng các trường có liên quan và các thành viên tham gia Hội thao 

Ngành Giáo dục huyện năm 2020 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
-  Như điều 3; 

- Lưu VT 
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ĐIỀU LỆ 

HỘI THAO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

LẦN THỨ XXII - NĂM 2020 

        (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-PGDĐT, ngày 12  tháng  10 năm 2020) 

  

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích yêu cầu 

1. Mục đích: 

- Tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện 

Krông Nô lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần 

thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Đánh giá phong trào “rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ” trong cán 

bộ, viên chức đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo, làm động lực thúc 

đẩy công tác Thể dục thể thao trong ngành giáo dục không ngừng phát triển, nâng 

cao thể lực, đảm bảo sức khoẻ góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo 

dục trong tình hình mới.  

- Là cơ sở để đánh giá, xếp loại tập thể, bình xét thi đua, khen thưởng vào 

cuối năm học 2020 - 2021. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức tốt phong trào từ cơ sở trường học đến cấp huyện, đảm bảo an 

toàn, tiết kiệm và hiệu quả, các đơn vị cần tham gia đầy đủ góp phần xây dựng 

phong trào chung cho toàn ngành. 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/2002/CT-TTg, ngày 26/07/2003 của Thủ 

tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động Thể dục thể thao và Chỉ 

thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục 

bệnh thành tích trong giáo dục. 

Điều 2. Đơn vị và đối tƣợng tham gia hội thao 

            1. Đơn vị dự thi: 

Mỗi trường học thành lập một đoàn vận động viên để dự Hội thao ngành 

giáo dục cấp huyện, có lãnh đạo đơn vị làm trưởng đoàn, phó đoàn, các giáo viên, 

nhân viên. 

2. Đối tƣợng dự thi: 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác trong Ngành Giáo dục (Không 

tính giáo viên, nhân viên hợp đồng theo thời vụ dưới 6 tháng; đối với bảo vệ phải 

là đối tượng đã được cho phép hợp đồng theo nghị định 68/2000 và nhân viên cấp 

dưỡng phải hợp đồng từ 01/9 năm học 2020 có đủ sức khoẻ để thi đấu). 



3. Quy định nội dung thi đấu, môn thi đấu:  

- Để đảm bảo thời gian và thuận lợi cho công tác tổ chức mỗi vận động 

viên chỉ được tham gia một môn thể thao và không quá 02 nội dung của môn đó. 

- Đến giờ tổ chức thi đấu vận động viên đến chậm 05 phút coi như bỏ cuộc 

(Vận động viên đến trễ có lời lẽ không chuẩn với trọng tài sẽ bị xử lý thua cuộc).  

- Các trường không được thuê, mượn cầu thủ của các đơn vị khác trong và 

ngoài ngành để tham gia môn bóng chuyền của đơn vị mình. Hiệu trưởng chịu 

trách nhiệm về vận động viên tham gia thi đấu. 

 - Môn cầu lông: Vận động viên ở độ tuổi trên có thể đăng ký thi đấu ở độ 

tuổi thấp hơn, nhưng độ tuổi thấp không được đăng ký thi đấu ở độ tuổi cao hơn. 

- Ban tổ chức chỉ tiến hành tổ chức thi đấu các nội dung khi có từ 04 tập thể 

hoặc 04 cá nhân của 04 đơn vị trở lên đăng ký tham gia. 

           Điều 3. Hồ sơ dự thi và đăng ký dự thi 

            1. Hồ sơ dự thi: 

  1.1. 02 bản đăng ký danh sách đoàn VĐV tham gia Hội thao ngành năm 

2020 do lãnh đạo các đơn vị ký tên và đóng dấu (có các phụ lục kèm theo). 

  1.2. Giấy cam kết các vận động viên có sức khỏe tốt để tham gia thi đấu các 

môn trong hội thao do lãnh đạo đơn vị ký tên và đóng dấu. Hiệu trưởng nhà 

trường chịu hoàn toàn trách nhiệm về sức khỏe của vận động viên trong quá trình 

tham gia thi đấu. 

2. Thời gian đăng ký dự thi:  

- Nộp hồ sơ dự thi và đăng ký danh sách đoàn VĐV thi đấu trước ngày 

05/11/2020 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (có phụ lục kèm theo). 

* Lưu ý:  Nộp danh sách đăng ký dự thi bằng văn bản và bằng địa chỉ  

Email:  hieuthcs2017@gmail.com, trƣớc ngày 05/11/2020. 

- Họp trưởng đoàn bốc thăm xếp lịch thi đấu vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 

10/11/2020 tại trường THCS thị trấn Đăk Mâm. 

3. Một số quy định khác: 

- Các VĐV thi đấu bóng chuyền phải có quần áo đồng phục thể thao, có in 

số và tên đơn vị, giày thể thao; tuyệt đối không đi dép hoặc đi chân đất trong thi 

đấu.  

- Hiệu trưởng các trường học, trưởng đoàn tham gia Hội thao phải chịu 

trách nhiệm về nhân sự và các vấn đề vi phạm Điều lệ do thành viên của đoàn 

mình gây nên. Các đơn vị có vi phạm về nhân sự sẽ bị loại và sẽ bị kỷ luật theo 

các hình thức tại Chương IV của Điều lệ này. 

Điều 4. Địa điểm và thời gian thi đấu 

1. Thời gian tổ chức thi đấu:  

Thời gian thi đấu: Từ ngày 13/11 đến ngày 15/11/2020. (03 ngày).  

mailto:hieuthcs2017@gmail.com


2. Địa điểm khai mạc và bế mạc:  

- Khai mạc vào lúc 7 giờ 00 ngày 13/11/2020;  

- Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại trường THCS TT Đăk Mâm 

3. Địa điểm thi đấu:  

Địa điểm thi đấu các môn hội thao sẽ thông báo trong Lễ Khai mạc .   

Chƣơng II 

ĐIỀU LỆ CỤ THỂ 

Điều 5: Môn Bóng chuyền Nam; Nữ. 

1. Đối tƣợng: Theo quy định tại  Khoản 2 - Điều 2 - Chương I. 

2. Nội dung: Thi đấu bóng chuyền nam, nữ (6-6); 

- Bóng chuyền Nam: Tổ chức thi đấu riêng theo từng bậc học: Tiểu học,  

THCS. Riêng trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân chỉ được tham gia thi đấu ở 

1 bậc học ( Tiểu học hoặc THCS). 

- Bóng chuyền Nữ: Tổ chức thi đấu riêng theo từng bậc học: Mầm non, 

Tiểu học,  THCS. Riêng trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân chỉ được tham gia 

thi đấu ở 1 bậc học ( Tiểu học hoặc THCS). 

3. Số lƣợng vận động viên:  

 Mỗi đội bóng cử đủ số lượng VĐV để tham gia và có VĐV dự bị. 

4. Thể thức thi đấu: 

- Căn cứ vào số lượng các đội tham gia, Ban tổ chức sẽ qui định thể thức 

thi đấu cho phù hợp với thực tế. 

- Thi đấu vòng loại và bán kết thi đấu 3 hiệp thắng 2, mỗi hiệp 25 điểm. 

- Trận chung kết thi đấu 5 hiệp thắng 3, mỗi hiệp 25 điểm ( hiệp thi đấu 

quyết thắng chung kết 15 điểm). 

5. Luật thi đấu: 

- Áp dụng luật thi đấu Bóng chuyền hiện hành của Uỷ ban Thể dục thể thao 

Quốc gia. 

- Bóng thi đấu: Theo qui định của Ban tổ chức. 

6. Giải thƣởng:  

 - Tặng thưởng môn bóng chuyền nam tiểu học:  01 giải nhất, 01 giải nhì, 

01 giải ba, 01 giải khuyến khích.  

- Tặng thưởng môn bóng chuyền nam THCS:  01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 

giải ba, 01 giải khuyến khích 

- Tặng thưởng môn bóng chuyền nữ Mầm non:  01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 

giải ba, 01 giải khuyến khích. 



- Tặng thưởng môn bóng chuyền nữ Tiểu học:  01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 

giải ba, 01 giải khuyến khích. 

- Tặng thưởng môn bóng chuyền nữ THCS:  01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 

giải ba, 01 giải khuyến khích. 

Điều 6: Môn Cầu lông Nam - Nữ: 

1. Đối tƣợng: Theo quy định tại  Khoản 2 - Điều 2 - Chương I. 

2. Nội dung: Thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ 

cho 02 độ tuổi:  

- Độ tuổi: Từ 35 tuổi trở xuống (sinh năm 1985 trở lại đây). 

- Độ tuổi: Từ 36 tuổi trở lên (sinh năm 1984 về trước). 

* Lưu ý: Độ tuổi dưới không được đăng ký tham gia thi đấu độ tuổi trên. 

3. Số lƣợng vận động viên:  

 Mỗi độ tuổi mỗi đơn vị được cử tối đa: 01 đơn nam, 01 đơn nữ, 01 đôi 

nam, 01 đôi nữ, 01 đôi nam nữ phối hợp tham gia thi đấu. 

4. Thể thức thi đấu: 

- Căn cứ vào số lượng các đội tham gia, Ban tổ chức sẽ qui định thể thức 

thi đấu cho phù hợp với thực tế.  

- Thi đấu 3 hiệp thắng  2, mỗi hiệp thi đấu 21 điểm. 

5. Luật thi đấu: 

- Áp dụng luật thi đấu Cầu lông hiện hành của Uỷ ban Thể dục thể thao 

Quốc gia. 

- Cầu thi đấu: Do Ban tổ chức qui định.. 

6. Giải thƣởng:  

Tặng thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba cho các nội dung của 

các đối tượng. 

Chƣơng III 

KHEN THƢỞNG 

Điều 7. Khen thƣởng 

 Căn cứ vào thành tích thi đấu của các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo 

khen thưởng như sau: 

1. Tặng cúp, huy chương vàng và tiền thưởng cho các đội đạt giải Nhất ở 

bộ môn Bóng chuyền nam, nữ; tặng cờ, huy chương bạc và tiền thưởng cho đội 

đạt giải Nhì môn Bóng chuyền nam, nữ; tặng cờ, huy chương đồng và tiền thưởng 

cho đội đạt giải Ba môn Bóng chuyền nam, nữ; tặng cờ và tiền thưởng cho đội đạt 

giải Khuyến khích môn Bóng chuyền nam, nữ. 



2. Tặng huy chương và tiền thưởng cho các cá nhân đạt thành tích Nhất, 

Nhì,  Ba ở các nội dung của môn cầu lông. 

CHƢƠNG IV 

KHIẾU NAI  - KỶ LUẬT - KINH PHÍ 

Điều 8. Khiếu nại 

1. Các khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật: 

1.1. Chỉ có Lãnh đạo đoàn, Huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại. Khi 

khiếu nại phải có văn bản nộp cho Ban trọng tài cuộc thi khi xảy ra sự cố. Các 

khiếu nại về kỹ thuật, Luật do Ban trọng tài hội thao xử lý ngay tại chỗ.  

1.2. Ban trọng tài hội thao có trách nhiệm giải quyết trước buổi thi kết thúc. 

Mọi cá nhân, đơn vị có liên quan phải phục tùng quyết định của Ban trọng tài 

cuộc thi về những vấn đề khiếu nại. Nếu trọng tài giải quyết thấy chưa thỏa đáng 

có thể khiếu nại lên Ban tổ chức của Hội thao. 

2. Các khiếu nại về nhân sự: 

Chỉ có trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại và phải có văn bản nộp Ban Tổ 

chức hội thao. Ban tổ chức sẽ giải quyết tại chỗ, trường hợp chưa có đủ điều kiện 

xử lý ngay, Ban tổ chức sẽ bảo lưu để thẩm tra và xử lý sau (Chậm nhất là 1 

tháng sau khi Hội thao kết thúc) và sẽ thông báo lại với đơn vị có đơn khiếu nại. 

Điều 9. Kỷ luật 

Bất kỳ tập thể cá nhân, đơn vị nào vi phạm Điều lệ và các qui định của Ban 

tổ chức Hội thao, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật từ phê bình, cảnh 

cáo, đến truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo, hủy bỏ thành tích mà đơn vị đó đạt 

được và thông báo tới toàn ngành. 

Điều 10. Kinh phí tổ chức 

1. Các đơn vị trƣờng học: 

Các đơn vị tự cân đối nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị mình để 

tổ chức tập huyện và tham gia thi đấu; ngoài nguồn kinh phí nói trên các đơn vị 

cần huy động các nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp phác để tổ chức tập luyện đội 

tuyển tham gia thi đấu Hội thao cấp ngành.  

2. Tổ chức cấp huyện:  

Phòng Giáo dục và Đào tạo chi trả kinh phí bồi dưỡng Ban tổ chức, trọng 

tài, phục vụ, khai mạc, bế mạc, khen thưởng, cúp, cờ huy, chương, dụng cụ …). 

 Điều 11. Sửa đổi Điều lệ 

Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ cho phù hợp với 

thực tiễn của Hội thi./. 
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