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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Điều lệ giải thi đấu các môn thể thao tại Đại hội TDTT  

xã Đôn Phong lần thứ III năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔN PHONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 147/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của UBND 

huyện Bạch Thông về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 

các cấp huyện Bạch Thông lần thứ VII - năm 2021;  

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-VHTT&TT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của 

Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện Bạch Thông về việc hướng dẫn 

tổ chức đại hội TDTT cấp xã năm 2021; 

Xét đề nghị của công chức VH-XH phụ trách lĩnh vực VH-TT xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ giải thi đấu các môn thể 

thao tại Đại hội TDTT xã Đôn Phong lần thứ III năm 2021. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các ông, bà: Công chức Văn phòng - Thống kê xã; công chức VH-XH 

phụ trách lĩnh vực VH-TT xã; thành viên Ban Tổ chức, Tổ trọng tài và các ông, bà 

Trưởng thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 
- Như Điều 3; 
- UBND huyện; 
- Phòng VHTT huyện; 
- Trung tâm VH-TT&TT huyện; 
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;  
- Chủ tịch, PCT UBND xã; 
- MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã; 
- BTC, các Tổ trọng tài. 
* Gửi bản giấy: 
- 10 Trưởng thôn. 
- Lưu: VP-TK, VH-TT xã. 
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XÃ ĐÔN PHONG 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐIỀU LỆ 

Giải thi đấu các môn thể thao Đại hội TDTT xã Đôn Phong 

 lần thứ III năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /01/2021 

của Uỷ ban nhân dân xã Đôn Phong) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1.  Mục tiêu, yêu cầu 

1. Mục tiêu: 

 - Đại hội TDTT xã Đôn Phong lần thứ III năm 2021 nhằm thúc đẩy phát 

triển sự nghiệp TDTT trong toàn xã, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời nâng cao đời sống văn hoá tinh 

thần của nhân dân các dân tộc trong xã. 

- Biểu dương lực lượng TDTT quần chúng nhân dân, tiếp tục hưởng ứng 

Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; khôi 

phục, giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các môn thể thao truyền thống 

ở các địa phương.  

- Tập hợp các vận động viên xuất sắc của các đơn vị, địa phương tham gia 

thi đấu, nhằm phát hiện các tài năng thể thao để chuẩn bị lực lượng vận động viên 

(VĐV) tham dự Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VII, năm 2021. 

- Nâng cao trình độ tổ chức, chuyên môn, trọng tài, đồng thời đánh giá chất 

lượng VĐV và phong trào tập luyện thi đấu TDTT của các địa phương, đơn vị trong xã. 

2. Yêu cầu: 

- Chấp hành nghiêm túc Điều lệ của Giải, Luật thi đấu các môn thể thao và 

các quy định của Ban Tổ chức Đại hội TDTT. 

- Nêu cao tinh thần thể thao “Đoàn kết, trung thực, cao thượng”, quyết tâm 

giành thành tích cao trong thi đấu, chống mọi biểu hiện tiêu cực trái với đạo đức và 

tinh thần thể thao.  

- Các thôn, các đơn vị đóng trên địa bàn xã tuyển chọn những VĐV tiêu biểu, 

đúng đối tượng tham dự Đại hội TDTT cấp huyện. 

- Công tác tổ chức cần đảm bảo chu đáo, an toàn, hiệu quả, phù hợp với điều 

kiện kinh tế - xã hội của xã.  

- Công tác tổ chức đảm bảo chu đáo, trang trọng, an toàn, hiệu quả, phù hợp 

với điều kiện kinh tế - xã hội của xã. 



Điều 2. Thành phần và tiêu chuẩn vận động viên 

1. Thành phần: 

- Tham dự Đại hội TDTT xã Đôn Phong lần thứ III, năm 2021 gồm: Nhân 

dân có hộ khẩu thường trú tại xã, công chức, viên chức đang làm việc và lao động 

trên địa bàn xã, các đơn vị đóng trên địa bàn xã.  

- Mỗi đơn vị thành lập một đoàn VĐV tham gia thi đấu các môn theo quy 

định của Điều lệ giải của xã. Mỗi VĐV chỉ được thi đấu cho một đơn vị; không 

được mượn vận động viên đơn vị khác về dự thi cho đoàn của mình.   

2. Tiêu chuẩn vận động viên: 

- VĐV phải có hộ khẩu thường trú hoặc đang công tác tại xã, có giấy tạm trú tại xã. 

- Có đủ sức khoẻ để tham gia thi đấu thể thao, có tư cách đạo đức tốt, không 

có tiền án, tiền sự. 

Điều 3. Đăng ký thi đấu 

1. Hồ sơ đăng ký: 

Hồ sơ đăng ký thi đấu gồm: Danh sách đăng ký tham dự Đại hội TDTT do 

Trưởng thôn ký xác nhận (có mẫu đăng ký kèm theo), gồm: 

- Bản đăng ký tổng hợp toàn đoàn tham dự Đại hội.  

- Bản đăng ký thi đấu từng môn (mỗi môn thi lập thành 01 bản đăng ký riêng 

biệt) tại Đại hội TDTT. 

2. Thời hạn nộp danh sách: 

- Các đơn vị có VĐV tham gia các môn thể thao nộp danh sách trước ngày 

08/01/2021 để Ban Tổ chức sắp xếp lịch thi đấu ngày 12 - 14/01/2021. 

- Nơi nhận danh sách: Bà Phùng Thị Sim - Công chức VH-XH phụ trách 

lĩnh lực VH-TT xã.  

* Lưu ý:  

- Mỗi VĐV có thể đăng ký thi đấu nhiều môn trong Đại hội, nhưng phải đảm 

bảo đáp ứng theo lịch thi đấu của Ban Tổ chức. 

- Sau khi đã đăng ký chính thức, các đoàn không được thay đổi nội dung đã 

đăng ký.  

3. Các quy định khác: 

- Trang phục: Các VĐV tham dự buổi lễ khai mạc và thi đấu các môn cần 

mặc trang phục thể thao cho phù hợp. 

- Trưởng đoàn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về nhân sự và các vi phạm 

khác của đoàn mình. 



Điều 4. Nội dung thi đấu 

1. Số môn thi đấu:  

Đại hội TDTT xã Đôn Phong tổ chức 05 môn thi đấu, gồm: 

- Bóng chuyền hơi;  

- Cầu lông;  

- Bóng bàn;  

- Đẩy gậy;  

- Điền kinh (chạy 60 m). 

2. Thể thức thi đấu: 

- Thể thức thi đấu quy định cụ thể trong Phần II Điều lệ từng môn. Ở các 

môn và từng nội dung thi đấu phải có ít nhất 03 VĐV (hoặc đội) của 03 đơn vị trở 

lên đăng ký mới tổ chức thi đấu. 

- Trường hợp chỉ có 03 VĐV (đội) của 03 đơn vị tham dự ở một nội dung thi 

đấu thì Ban Tổ chức vẫn trao giải nhất, nhì, ba. 

Điều 5. Thời gian và địa điểm thi đấu 

1. Thời gian:  

Đại hội TDTT xã Đôn Phong chức vào ngày 12 và ngày 14 tháng 01 năm 2021.  

2. Địa điểm tổ chức thi đấu:  

- Môn bóng chuyền hơi; môn cầu lông và môn đẩy gậy thi đấu tại sân Trụ sở 

UBND xã Đôn Phong. 

- Môn bóng bàn thi đấu tại trường THCS Đôn Phong. 

- Môn điền kinh (chạy 60m) thi đấu tại đoạn đường dưới Trụ sở UBND xã 

Đôn Phong. 

3. Khai mạc: Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 12 tháng 01 năm 2021 tại sân Trụ 

sở UBND xã Đôn Phong. 

Chương II 

ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN 

Điều 6. Môn bóng chuyền hơi 

1. Nội dung thi đấu: Thi đấu nội dung đội nam (5-5), đội nữ (5-5). 

2. Thành phần và đối tượng tham dự: Đội bóng chuyền hơi không phân biệt 

độ tuổi. 

- Mỗi đơn vị được đăng ký thi đấu 01 đội nam, 01 đội nữ, mỗi đội gồm: 07 

VĐV và đội trưởng, huấn luyện viên, chăm sóc viên.   

- Đối tượng VĐV: Áp dụng theo Điều 2, Chương I của Điều lệ Đại hội. 



3. Thể thức thi đấu: Căn cứ số lượng đội tham dự, Ban Tổ chức sẽ sắp xếp thể 

thức thi đấu phù hợp, cụ thể: 

- Dưới 6 đội: Thi đấu vòng tròn 01 lượt tính điểm xếp hạng. 

- Từ 6 đội trở lên: Chia bảng thi đấu vòng tròn, chọn đội vào vòng tiếp theo. 

4. Tính điểm và xếp hạng: 

- Mỗi trận thi đấu gồm 3 hiệp, mỗi hiệp thi đấu 21 điểm, hiệp thứ 3 thi đấu 

15 điểm. Đội nào thắng 2 hiệp trước là thắng trận. 

- Cách tính điểm cho mỗi trận đấu: Thắng 3 điểm, thua 0 điểm.  

- Đội nào có tổng số điểm nhiều hơn thì xếp trên. 

- Xếp hạng trong thi đấu vòng tròn: Nếu các đội có số điểm bằng nhau thì 

xét đến các chỉ số phụ theo thứ tự như sau: Hiệu số tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua; 

Hiệu số tổng quả thắng/tổng quả thua, kết quả trận gặp nhau trực tiếp, bốc thăm.  

5. Luật thi đấu: 

- Áp dụng Luật Bóng chuyền hơi hiện hành. 

- Bóng thi đấu: Sử dụng bóng thi đấu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam 

(Loại 250 gram đối với nam và loại 200 gram đối với nữ). 

Điều 7. Môn cầu lông 

1. Tính chất thi đấu: Thi đấu tranh giải cá nhân.  

2. Nội dung thi đấu: Thi đấu 5 nội dung không phân biệt độ tuổi, gồm: Đơn 

nam; đơn nữ; đôi nam; đôi nữ; đôi nam - nữ phối hợp. 

3. Thành phần và đối tượng tham dự: Áp dụng theo Điều 2, Chương I của 

Điều lệ Đại hội. 

4. Đăng ký thi đấu: Mỗi VĐV được đăng ký dự thi tối đa 2 nội dung thi đấu 

cá nhân. 

5. Thể thức thi đấu: 

- Căn cứ số lượng VĐV đăng ký ở các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức sẽ sắp 

xếp thể thức thi đấu phù hợp. 

- Thi đấu đơn, đôi: Thi đấu 3 hiệp thắng 2. 

6. Luật thi đấu: 

- Áp dụng Luật cầu lông hiện hành. 

- Cầu thi đấu: Cầu Tiến bộ. 

7. Cách tính điểm và xếp hạng: 

- Tính điểm cho trận đấu cá nhân trong thi đấu vòng tròn: Thắng 2 điểm; 

thua 1 điểm; bỏ cuộc 0 điểm.  

- Nếu các VĐV, đội có bằng điểm nhau thì lần lượt xét các chỉ số phụ theo 

thứ tự như sau: Hiệu số tổng số trận thắng/trận thua; hiệu số tổng số hiệp 

thắng/hiệp thua; kết quả trận gặp nhau trực tiếp; bốc thăm. 



Điều 8. Môn đẩy gậy  

1. Nội dung thi đấu: Thi đấu tranh giải cá nhân nam; cá nhân nữ (theo 1 hạng 

cân nam và 1 hạng cân nữ). 

Các hạng cân cụ thể như sau: 

- Hạng cân nam (01 hạng cân): Từ 60 - 70kg. 

- Hạng cân nữ (01 hạng cân): Từ 50 - 55kg. 

2. Thành phần và đối tượng tham dự: Áp dụng theo Điều 2, Chương I của 

Điều lệ giải. 

3. Đăng ký thi đấu: Số lượng đăng ký tham gia thi đấu ở các hạng cân không 

hạn chế. 

4. Thể thức thi đấu: 

- Căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký thi đấu, Ban Tổ chức sẽ sắp xếp thể 

thức thi đấu phù hợp. 

- Một trận thi đấu gồm 3 hiệp, giữa 2 hiệp nghỉ 1 phút, thời gian thi đấu ở 

mỗi hiệp 3 phút. VĐV nào thắng 2 hiệp trước là thắng cuộc. Nếu có tỷ số hoà 

VĐV nào nhẹ cân hơn sẽ thắng cuộc. 

5. Tính điểm và xếp hạng: 

- Tính điểm cho trận đấu, xếp hạng trong thi đấu vòng tròn: Thắng 2 điểm, 

thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm. VĐV nào có điểm cao hơn xếp trên.  

- Nếu có 2 hoặc nhiều VĐV bằng điểm nhau thì xét các chỉ số phụ theo thứ 

tự sau: Tỷ số hiệp thắng/hiệp thua; kết quả trận gặp nhau trực tiếp; số cân thấp hơn; 

bốc thăm.  

Điều 9. Môn điền kinh (chạy 60m) 

1. Tính chất thi đấu: Thi đấu tranh giải cá nhân. 

2. Nội dung thi đấu: 

- Nam: Chạy 60m. 

- Nữ: Chạy 60m. 

3. Đối tượng tham dự: Áp dụng theo Điều 2, Chương I của Điều lệ Đại hội. 

4. Đăng ký thi đấu: Không hạn chế số lượng VĐV đăng ký thi đấu nội dung 

cá nhân. 

5. Luật và thể thức thi đấu: 

- Luật thi đấu: Áp dụng Luật Điền kinh hiện hành. 

- Thể thức thi đấu: Căn cứ số VĐV đăng ký thi đấu ở từng nội dung, Ban Tổ 

chức sắp xếp thi đấu vòng loại, bán kết, chung kết cho phù hợp. 

6. Cách tính điểm và xếp hạng: Căn cứ vào thành tích của cá nhân đạt được 

ở từng nội dung thi đấu để xếp hạng cá nhân. 



Điều 10. Môn bóng bàn 

1. Tính chất thi đấu: Thi đấu tranh giải cá nhân. 

2. Nội dung thi đấu: Thi đấu 5 nội dung không phân biệt độ tuổi, gồm: Đơn 

nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ phối hợp. 

3. Đối tượng tham dự: Áp dụng theo Điều 3, Chương I của Điều lệ Đại hội. 

4. Đăng ký thi đấu: 

- Không hạn chế số lượng VĐV đăng ký thi đấu nội dung đơn, đôi. 

- Mỗi VĐV được đăng ký dự thi tối đa 02 nội dung thi đấu gồm: 01 nội dung 

thi đấu đơn, 01 nội dung thi đấu đôi. 

5. Thể thức thi đấu: 

- Thi đấu 5 ván thắng 3. 

- Căn cứ số lượng VĐV đăng ký ở các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức sẽ sắp 

xếp thể thức thi đấu phù hợp. 

6. Luật thi đấu: 

- Áp dụng Luật Bóng bàn hiện hành. 

- Bóng thi đấu: Bóng bàn Doubles Fish 40+mm (màu trắng). 

7. Cách tính điểm và xếp hạng: 

- Tính điểm cho trận đấu cá nhân trong thi đấu vòng tròn: Thắng 2 điểm; 

thua 1 điểm; bỏ cuộc 0 điểm.  

- Nếu các VĐV, đội có bằng điểm nhau thì lần lượt xét các chỉ số phụ theo 

thứ tự như sau: Kết quả trận gặp nhau trực tiếp, hiệu số tổng số trận thắng/trận 

thua, hiệu số tổng số hiệp thắng/hiệp thua, bốc thăm. 

Chương III 

KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH ĐẠI HỘI  

Điều 11. Khen thưởng  

Ban Tổ chức Đại hội TDTT xã Đôn Phong lần thứ III năm 2021 khen 

thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội cụ thể như sau: 

Khen thưởng cho các VĐV đạt thành tích tại các nội dung thi đấu: Trao tiền 

thưởng cho các đội và các VĐV đạt giải nhất, nhì, ba, phong cách tại các nội dung 

thi đấu đồng đội, đơn, đôi. 

Chương IV 

KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

Điều 12. Kỷ luật 

Mọi cá nhân, tập thể vi phạm về Luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ 

chức Đại hội sẽ bị xử lý theo Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao. 

Ban Tổ chức Đại hội sẽ gửi thông báo kỷ luật về các đơn vị, địa phương có các cá 

nhân hoặc tập thể vi phạm. 



Điều 13. Khiếu nại 

1. Khiếu nại về kỹ thuật: 

- Chỉ có lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên, đội trưởng mới có quyền khiếu nại. 

Khiếu nại phải bằng văn bản nộp cho Tiểu ban Chuyên môn khi có sự cố xảy ra. 

Các khiếu nại về kỹ thuật, luật thi đấu do Tiểu ban Chuyên môn xử lý và giải quyết tại 

thời điểm khiếu nại.  

- Tiểu ban Chuyên môn phải giải quyết khiếu nại về kỹ thuật trước khi trận 

đấu kết thúc. Mọi cá nhân, tập thể có liên quan phải phục tùng các quyết định của 

Tiểu ban Chuyên môn. Những vấn đề về khiếu nại nếu chưa thoả đáng, có quyền 

khiếu nại lên Ban Tổ chức Đại hội. 

2. Khiếu nại về nhân sự: 

- Phải có văn bản nộp cho Ban Tổ chức trong thời gian diễn ra Đại hội. 

Trường hợp chưa giải quyết được ngay Ban Tổ chức sẽ bảo lưu để thẩm tra và xử 

lý sau (chậm nhất là 15 ngày sau khi Đại hội kết thúc) và sẽ thông báo lại với 

đương sự có khiếu nại. Chỉ có Trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại về nhân sự.  

- Lệ phí khiếu nại: 200.000đ/lần. Nếu khiếu nại đúng thì lệ phí khiếu nại sẽ 

được hoàn trả cho đơn vị khiếu nại. 

Chương V 

KINH PHÍ TỔ CHỨC, THAM GIA ĐẠI HỘI 

Điều 14. Kinh phí Đại hội 

- Ban Tổ chức Đại hội chi kinh phí tổ chức, khen thưởng, cơ sở vật chất và 

các chi phí khác phục vụ tổ chức Đại hội cấp xã. 

- Các đoàn tham gia thi đấu Đại hội tự bố trí kinh phí ăn ở, đi lại và các chi 

phí khác trong quá trình tham dự. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề nghị các 

đoàn phản ánh về Ban Tổ chức Đại hội TDTT xã Đôn Phong lần thứ III năm 2021 

(qua bà Phùng Thị Sim - Công chức VH-XH xã) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
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