
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 
BAN TỔ CHỨC HỘI THAO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Sóc Trăng, ngày 43 thảng 3 năm 2020

Số O i -ĐL/BTCHT

ĐIÊU LỆ
> r ___

Hội thao Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thông ngành Tuyên giáo 
' (01/8/1930- 01/8/2020)

Thực hiện Ke hoạch số 82-KH/BTGTU ngày 26/02/2020 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy về Tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành 
Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy ban hành Điều lệ Hội thao cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Muc đích
- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên 

giáo (01/8/1930 - 01/8/2020) và thông qua các hoạt động giao lưu thể thao nhằm 
ôn lại, tuyên truyền về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của công 
tác tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng qua 90 năm xây dựng và 
phát triển của Ngành.

- Chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng.

- Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thế thao và tạo điều kiện giao lưu, 
trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối họp giữa cán 
bộ, công chức các cơ quan, ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các 
huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

2. Yêu cầu
- Các đơn vị tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động đăng 

ký, tập luyện và thi đấu.
- Chương trình giao lưu phải đảm bảo an toàn, chu đáo, tiết kiệm, vui tươi 

lành mạnh. Các đơn vị, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia trên tinh thân giao 
lưu, học hỏi, thân thiện, đoàn kết và tuân thủ nghiêm quy định của Ban Tô chức 
hội thao.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Mời các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức và người lao động các đơn 

vị tham gia:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
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- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- ủ y  ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (không cử CBCC các đơn vị trực thuộc);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo Sóc Trăng;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng;

- Ban tuyên giáo và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố 
(ban tuyên giáo và trung tâm bồi dưỡng chính trị ghép chung thành một đơn vị).

* Chú ý: Để đảm bảo hội thao thành công tốt đẹp, các đơn vị cần thống nhất 
như sau: Đơn vị cấp huyện (thị xã, thành phố) gồm cán bộ, công chức ban tuyên giáo 
huyện ủy (thị ủy, thành ủy) và trung tâm bồi dưõng chính trị huyện (thị xã, thành phố) 
kế cả cán bộ tuyên giáo cấp xã.

III. ĐIÊU LỆ THI ĐẤU CÁC MÔN
1. Bóng đá nam, bóng đá nữ 5 người:
Mỗi đội được quyền đăng ký 1 HLV và 8 VĐV, thi đấu loại trực tiếp, mỗi 

hiệp là 20 phút (đối với nữ là 15 phút/hiệp), nếu sau hai hiệp thi đấu chính thức hai 
đội hòa nhau, Ban Tổ chức sẽ tiến hành thi đấu luân lưu chọn đội thắng vào vòng 
sau.

Riêng bóng đá nữ, Ban tổ chức chỉ tổ chức thi đấu khi có từ 03 đội trở lên 
đăng ký.

2. Cầu lông: (Đôi Nam; Đôi Nam - Nữ)
- Số lượng đăng ký: Mỗi đơn vị được quyền đăng ký 1 đôi nam và 1 đôi nam

- nữ.

- Thể thức thi đấu: Thi đấu đối kháng loại trực tiếp (Đôi nam đấu với đôi 
nam; đôi nam - nữ đấu với đôi nam - nữ). Ban Tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba ở 
mỗi thể loại cho các đôi đạt thứ hạng cao.

- Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu do Liên đoàn cầu lông Việt Nam ban hành.
- Cầu thi đấu: Cầu Sao mai.
3. Kéo co (Nam - Nữ phối hợp);
Mỗi đơn vị đăng ký 1 đội gồm 5 nam và 2 nữ. Ban Tổ chức sẽ tiến hành bốc 

thăm và thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua.
4. Chuyền chanh
Mỗi đội chơi cử 5 người tham gia (gồm 3 nam và 2 nữ xen kẽ nhau), xếp 

thành 2 hàng dọc. Cuối hàng đặt một cái rổ để đựng chanh. Mỗi bạn ngậm một cái
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muỗng. Thời gian chơi là 5 phút. Khi nghe hiệu lệnh của trọng tài thì bạn đứng đầu 
hàng quay người ra sau và chuyền quả chanh vào muỗng của bạn thứ 2, người thứ 
2 chuyền cho người thứ 3,... chuyền cho tới Người thứ 5 sẽ chuyền chanh vào rổ 
của đội mình. Cứ thế tiếp tục đội nào có nhiều chanh trong rổ của mình là đội 
thắng cuộc.

Trong trường họp hai hay nhiều đội có số chanh trong rổ bằng nhau BTC sẽ 
tiến hành cho thi đấu đối kháng với nhau để chọn đội thắng cuộc.

Lưu ỷ: Không được dùng tay, nếu làm rơi chanh trong lúc chuyền thì bạn 
đứng đầu phải chuyền lại từ đầu, quả chanh bị rơi không được tính.

5. Bắn cung dân gian
- Mỗi đơn vị được quyền đăng ký không quá 02 đội; gồm 3 thành viên/đội (2 

nam và 1 nữ). Mỗi thành viên sẽ được bắn 3 lượt tên, tổng số điểm của đơn vị nào 
cao hơn sẽ xếp trên. Trường hợp hai hay nhiều đội bằng điểm nhau mỗi đội sẽ 
chọn ra 1 thành viên thi đấu thêm 3 lượt bắn đế chọn đội thắng cuộc.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIÉM
1. Thòi gian: dự kiếnNgày 31/7 và 01/8/2020 (Thứ sáu và thứ bảy).
Khai mạc Hội thao vào lúc 07 giờ 30, ngày 31/7/2020. Riêng môn bóng đá 

tùy theo số lượng các đội đăng ký, Ban Tố chức sẽ tổ chức đấu loại trực tiếp hoặc 
chia bảng thi đấu trước (sẽ có thông báo sau).

2. Địa điểm các môn thi đấu: Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Sóc 
Trăng, số 193 Mạc Đĩnh Chi, phường 4 thành phố Sóc Trăng.

3. Bế mạc: dự kiến vào lúc 14 giờ 30, ngày 01/8/2020. Địa điểm: sẽ thông 
báo sau.

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
- Mỗi vận động viên được phép tham dự cùng lúc nhiều môn, nhưng nếu 2 

môn thi đấu cùng thời gian thì vận động viên đó chỉ được quyền lựa chọn một môn 
để thi đấu.

- Trang phục thi đấu: các đội tự trang bị đồng phục quần áo thể thao, giầy, 
... mang phong cách riêng của đội và bảo đảm tính đồng phục, phù họp với các 
môn thi đấu.

- Vận động viên đến trễ giờ thi đấu 15 phút so với thời gian quy định xem 
như bỏ cuộc, mọi khiếu nại về sau Ban Tố chức không giải quyết.

- Các Vận động viên không hoàn tất thủ tục hoặc đăng ký không đúng thời 
gian quy định sẽ không được tham dự.

VI. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
- Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các vận động viên, Đội đạt thứ hạng 

Nhất, Nhì, Ba ở từng môn và từng nội dung thi đấu.
- Ban Tổ chức sẽ có biện pháp kỷ luật các vận động viên nào cố tình vi 

phạm điều lệ và những quy định do Ban Tổ chức đề ra.
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VII. ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH

 ̂ Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chỉ có Ban Tổ chức mới có 
quyền sửa đổi hoặc bổ sung nếu thấy thật sự cần thiết./.

Nơi nhân:
- Các đồng chí lãnh đạo Ban,
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao TPST 

(phối họp thực hiện),
- Các đơn vị tham gia,
- Các phòng, trung tâm trực thuộc Ban,
- Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn thư BTGTU.

T/M BAN TỞ CHỨC HỘI THAO
TRƯỞNG BAN

Lý Rotha 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
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Đơn

ĐẰNG KÝ CÁC MÔN HỘI THAO

Sóc Trăng, ngày tháng năm 2020

DANH SÁCH
ĐĂNG KÝ THAM GIA CÁC MÔN HỘI THAO

(Tham gia hội thao chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo)

1. Bóng đá mini Nam (5 vận động viên chính thức và 3 dự bị)

TT Ho tên • Đon vị công tác Ghi chú

Chính thức

Dự bị
...

Bóng đá mini nữ (5 vận động viên chính thức và 3 dự bị)

TT Ho tên • Đơn vị công tác Ghi chú

Chính thức

Dự bị
...

2. Cầu lông 

- Đôi Nam

TT Họ tên Đơn vị công tác Ghi chú
01

02

- Đôi Nam - Nữ

TT Họ tên Đon vị công tác Ghi chú
01

02

3. Kéo co (5 nam, 2 nữ và 2 dự bị)

TT Họ tên Đơn vị công tác Ghi chú

Chính thức

Dự bị

...
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4. Chuyền chanh (3 nam, 2 nữ và 2 dự bị)

TT Họ tên Đon vị công tác Ghi chú

Chính thức

Dự bị

• • •

5. Bắn cung (đăng ký không quá 02 đội; 03 thành viên/đội gồm 02 nam
và 01 nữ)

TT Ho tên • Đơn vị công tác Ghi chú

• • •

* Lưu ý: Danh sách đăng ký tham gia Hội thao gởi về Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy (qua Phòng Tuyên truyền - Báo chí và Tổng hợp) trước ngày 30/6/2020.

Nơi nhân:
- BTGTU (Phòng TT-BC-TH),
- Lưu.

THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


