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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /ĐLBC-BTC Nậm Pồ, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

ĐIỀU LỆ 

Giải Bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh 

huyện Nậm Pồ lần thứ VI năm 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND huyện 

Nậm Pồ, về việc thành lập Ban Tổ chức giải Bóng chuyền đoàn kết Công - Nông 

– Binh huyện Nậm Pồ lần thứ VI, năm 2020. Ban tổ chức thống nhất ban hành 

Điều lệ giải như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 1. Mục đích 

- Giải Bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh huyện Nậm Pồ lần thứ 

VI năm 2020 là hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước, 

của tỉnh, của huyện như: Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện Nậm 

Pồ lần tứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám 

thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống 

Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2020). 

- Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại"; củng cố, nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thể 

dục thể thao ở cơ sở; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu học tập kinh 

nghiệm giữa các đơn vị, địa phương trong huyện. Đồng thời tuyển chọn lực 

lượng và có kế hoạch tập luyện, tham gia giải Bóng chuyền đoàn kết Công - 

Nông - Binh tỉnh Điện Biên lần thứ 37 năm 2020. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân 

về mục đích ý nghĩa của giải. Có kế hoạch tuyển chọn vận động viên, tổ chức 

tập luyện tham dự giải. 

- Các đội bóng tham dự giải chấp hành nghiêm Luật, Điều lệ và các quy 

định của Ban Tổ chức giải. 

- Đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho các trận đấu trong suốt quá trình tổ 

chức giải; thi đấu trung thực, nêu cao tinh thần đoàn kết, học hỏi để cùng tiến bộ. 

II. ĐỐI TƢỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ GIẢI 

1. Đối tƣợng 
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- Là cán bộ, công chức, viên chức, lao động, cán bộ chiến sỹ, học sinh, 

sinh viên và Nhân dân các dân tộc đang sinh sống, công tác, lao động và học tập 

trên địa bàn huyện Nậm Pồ. 

- Một vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đội bóng ở một đối 

tượng trong suốt quá trình tổ chức giải. Không mượn VĐV của đơn vị khác, địa 

phương khác về thi đấu. 

2. Điều kiện dự giải 

- Các vận động viên phải có đủ điều kiện về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, 

đảm bảo về trình độ chuyên môn. 

- Đối với những người làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhưng chưa phải 

là biên chế thì phải có hợp đồng lao động được ký từ 6 tháng trở về trước, tính 

từ thời điểm khai mạc giải. Khi tham dự giải phải mang theo những giấy tờ trên 

để Ban Tổ chức giải kiểm tra, xác minh khi có khiếu nại. 

- Nếu cơ sự tranh chấp vận động viên thì ưu tiên cho đơn vị quản lý trực 

tiếp vận động viên đó (đơn vị đóng bảo hiểm và trả lương cho vận động viên; 

các trường hợp khác xác định theo hộ khẩu thường trú). 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thời gian 

- Họp chuyên môn: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 14/8/2020, tại Phòng 

họp Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện. Ban tổ chức 

(BTC) giải tiến hành kiểm tra Hồ sơ vận động viên, họp chuyên môn, bốc 

thăm xếp lịch thi đấu. Thành phần dự họp gồm: BTC giải, Trọng tài, Trưởng 

đoàn các đội bóng. 

- Thi đấu: Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020. 

- Khai mạc: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 17/8/2020. 

- Bế mạc: Dự kiến vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 21/8/2020. 

2. Địa điểm thi đấu: 

- Tại sân bóng chuyền UBND huyện Nậm Pồ. 

IV. NỘI DUNG THI ĐẤU 

1. Đối tƣợng Nam khối cơ quan 

- Các Đồn Biên phòng đứng trân trên địa bàn huyện liên quân thành lập 

01 đội. Giao Đồn Biên phòng Nà Hỳ làm đội trưởng, có trách nhiệm chủ trì 

thành lập đội bóng tham dự giải. 

- Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379: Thành lập 01 đội. 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Thành lập 01 đội. 

 - Công an huyện: Thành lập 01 đội. 
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- Khối các cơ quan ngành dọc liên quân thành lập 01 đội (gồm các cơ 

quan: Kho bạc, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Viện kiểm sát, Tòa án, Thi hành 

án, Chi cục Thống kê, Hạt Kiểm lâm, Ngân hàng CSXH, Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp, Bưu điện, Viettel Nậm Pồ, Viễn thông Nậm Pồ, Cửa hàng xăng 

dầu số 26 Nậm Pồ). Giao Chi cục Thống kê làm đội trưởng, có trách nhiệm chủ 

trì thành lập đội bóng tham gia giải. 

- Khối liên cơ gồm các cơ quan thuộc Huyện ủy, HĐND - UBND huyện, 

khối Đoàn thể huyện liên quân thành lập 01 đội. Giao Liên đoàn Lao động 

huyện làm đội trưởng, có trách nhiệm chủ trì thành lập đội bóng tham gia giải. 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Thành lập 01 đội. 

- Trung tâm Y tế: Thành lập 01 đội. 

- Các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện: Thành lập 01 đội. Giao 

doanh nghiệp Phong Linh làm đội trưởng, có trách nhiệm thành lập đội bóng 

tham gia giải. 

 - Trường THPT Chà Cang: Thành lập 01 đội. 

- Trường THPT Nậm Pồ: Thành lập 01 đội.  

- Trường PTDTNT THPT Nậm Pồ: Thành lập 01 đội. 

 2. Đối tƣợng Nam khối nông thôn 

 Mỗi xã thành lập 01 đội bóng, vận động viên là những người đang công 

tác, lao động và học tập trên địa bàn xã. Đội hình thi đấu chính thức không được 

quá tối đa 50% cán bộ, chiến sĩ, giáo viên. 

 3. Đối tƣợng Nữ 

 Không phân biệt khối nông thôn và khối cơ quan, nhưng việc thành lập 

đội bóng tham dự giải thực hiện theo quy định như đối tượng nam. 

V. ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI 

1. Thành phần đội bóng 

Thành phần đội bóng gồm: 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 phục 

vụ, 12 vận động viên (gồm cả 2 vận động Libero). 

2. Hồ sơ đăng ký 

- Danh sách đăng ký đoàn tham gia theo mẫu của Ban Tổ chức giải.  

- Giấy Chứng nhận sức khoẻ của từng vận động viên (có thể cam kết cam 

kết xác nhận sức khỏe của các vận động viên trong đoàn vào cuối danh sách 

đăng ký). 

- Bản phô tô Chứng minh thư nhân dân, thẻ quân nhân (nếu là Bộ đội), thẻ 

Công an (nếu là Công an). 

3. Thời gian đăng ký 



4 
 

- Hồ sơ đăng ký gửi Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình 

huyện trước ngày 13/8/2020. 

- Lưu ý: Các giấy tờ liên quan đến VĐV theo quy định, các đội phải mang 

theo trong suốt quá trình giải diễn ra để cung cấp khi Ban tổ chức yêu cầu.  

VI. THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG 

1. Thể thức thi đấu 

- Căn cứ vào số lượng đoàn vận động viên đăng ký tham dự ở các đối 

tượng, Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu tại buổi họp chuyên môn. 

- Ở từng đối tượng thi đấu của giải, phải có ít nhất 3 đội của 3 đơn vị đăng 

ký trở lên, BTC mới tổ chức thi đấu. 

2. Cách tính điểm, xếp hạng 

2.1. Vòng loại 

- Mỗi trận đấu ở vòng loại gồm 3 hiệp, đội nào thắng 2 hiệp, thắng trận đó. 

- Đội thắng nhiều trận sẽ xếp trên. 

- Nếu 2 hoặc nhiều đội có cùng số trận thắng như nhau thì các bước sau 

đây sẽ được xem xét để quyết định thứ hạng: 

+ Trận thắng với tỷ số 2-0 thì đội thắng được 2 điểm, đội thua 0 điểm 

+ Trận thắng với tỷ số 2-1: đội thắng được 2 điểm, đội thua 1 điểm, bỏ 

cuộc 0 điểm. 

+ Nếu 2 hoặc nhiều đội có cùng số điểm, thì đội nào có tỷ số tổng điểm 

thắng/điểm thua lớn hơn sẽ xếp trên. 

+ Nếu tỷ số này bằng nhau thì đội nào có tỷ số tổng hiệp thắng/hiệp thua lớn 

hơn sẽ xếp trên. 

+ Nếu tỷ số này vẫn bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đấu của 2 đội 

sẽ xếp trên. 

2.2. Vòng Bán kết trở đi 

- Mỗi trận đấu gồm 5 hiệp, đội nào thắng 3 hiệp, thắng trận đó 

- Đội thắng nhiều trận sẽ xếp trên. 

- Nếu 2 hoặc nhiều đội có cùng số trận thắng như nhau thì các bước sau 

đây sẽ được xem xét để quyết định thứ hạng: 

+ Trận thắng với tỷ số 3-0 hoặc 3-1, đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm. 

+ Trận thắng với tỷ số 3-2: đội thắng được 2 điểm, đội thua 1 điểm, bỏ 

cuộc 0 điểm. 

+ Nếu 2 hoặc nhiều đội có cùng số điểm, thì đội nào có tỷ số tổng điểm 

thắng/điểm thua lớn hơn sẽ xếp trên. 
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+ Nếu tỷ số này bằng nhau thì đội nào có tỷ số tổng hiệp thắng/hiệp thua lớn 

hơn sẽ xếp trên. 

+ Nếu tỷ số này vẫn bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đấu của 2 đội 

sẽ xếp trên. 

VII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

- Luật: Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền hiện hành và những điều sửa 

đổi bổ sung mới nhất. 

- Đội nào đến chậm 15 phút so với thời gian quy định coi như bỏ cuộc. 

 - Bóng thi đấu: Bóng chuyền Thăng Long 7400.  

- Trang phục: Mỗi đội bóng phải có ít nhất 01 bộ quần áo thi đấu khác 

màu, có in số (màu sắc và độ sáng của số phải tương phản với màu sắc của áo và 

phải đánh số từ 01 đến 18); đầy đủ giầy, tất; Libero quần áo khác màu so với đội 

hình thi đấu. 

- Trước trận thi đấu phải đăng ký vận động viên và Libero chính thức 

(Libero còn lại là Libero dự bị). Danh sách vận động viên chỉ được đăng ký 01 

lần (theo thời gian quy định của Ban Tổ chức). 

VIII. KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT  

1. Khen thƣởng 

- Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. 

- Trao cờ và tiền thưởng cho các đội bóng đạt giải Nhất, Nhì, Ba ở từng đối tượng. 

- Ở mỗi đối tượng, Ban Tổ chức trao cờ + tiền thưởng cho đội bóng đạt 

giải phong cách TDTT – XHCN (có quy định của BTC). 

- Trao tặng 1 giải cho tổ Trọng tài được bình chọn xuất sắc nhất. 

* Giải thƣởng ở các đối tƣợng: 

- Giải Nhất: 1.050.000 đồng/giải. 

- Giải Nhì: 900.000 đồng/giải. 

- Giải Ba: 600.000 đồng/giải. 

- Giải phong cách TDTT- XHCN: 400.000đ/giải. 

- Giải tổ Trọng tài xuất sắc: 400.000 đồng. 

2. Kỷ luật 

Tập thể (Đội), cá nhân vi phạm Điều lệ và những quy định của Ban Tổ 

chức giải. Tùy từng mức độ vi phạm sẽ chịu những hình thức kỷ luật từ phê 

bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, truất quyền làm nhiệm vụ, hủy kết quả 

thi đấu, thu hồi giải thưởng. 

3. Khiếu nại  
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Trưởng đoàn, Huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại bằng văn bản khi 

phát hiện có vi phạm Điều lệ; trong vòng 15 phút sau khi trận đấu kết thúc, đơn 

vị có khiếu nại, nộp đơn về BTC giải. Khi có đơn vị khiếu nại, BTC yêu cầu đơn 

vị bị khiếu nại phải có trách nhiệm giải trình các vấn đề có liên quan; nếu có vi 

phạm phải chấp hành không điều kiện quyết định của BTC giải. Sau 15 phút khi 

sự việc xảy ra, nếu có khiếu nại thì BTC giải không xem xét giải quyết. Đội nào 

tự ý ngừng thi đấu khi không được phép của Trọng tài coi như bỏ cuộc. 

IX. KINH PHÍ 

1. Kinh phí tổ chức và giải thưởng được trích từ nguồn sự nghiệp thể dục thể 

thao đã cấp cho Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện năm 2020. 

2. Các đội bóng về tham dự giải tự lo toàn bộ kinh phí cho đoàn mình 

trong suốt quá trình tham dự giải; ngoài ra kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng 

với tinh thần thực hiện chủ trương xã hội hóa để tham gia giải.  

3. Riêng khối xã, Ban Tổ chức giải hỗ trợ kinh phí mỗi xã: 5.000.000 

đồng (năm triệu đồng) khi về tham dự giải. 

Trên đây là Điều lệ giải Bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh huyện 

Nậm Pồ lần thứ VI, năm 2020. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã quan 

tâm chỉ đạo thành lập đội bóng tham dự giải. Trong quá trình triển khai thực 

hiện có vấn đề gì cần trao đổi, các đơn vị liên hệ với Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thanh - Truyền hình huyện (SĐT: 0982 134 588 gặp đ/c Vàng A Dia)./. 

Nơi nhận: 
- TT. huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- LĐ. UBND huyện;       

- Thành viên BTC; 

- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện; 

- Các đơn vị LLVT đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã; 

- Các trường: THPT Chà Cang, THPT Nậm Pồ, 

PTDTNT THPT Nậm Pồ; 

- Bưu điện, VNPT, Viettel; 

- Đội QLTT số 10; 

- Cửa hàng xăng dầu số 26;  

- Doanh nghiệp Phong Linh; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hạng Nhè Ly 
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ĐƠN VỊ:................................. 

 

 

Số: ……/……. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

…………, ngày       tháng       năm 2020    

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

Giải Bóng chuyền đoàn kết Công – Nông – Binh  

huyện Nậm Pồ lần thứ VI năm 2020 

 

Kính gửi:……………………………………………… 

 

Căn cứ vào Điều lệ số:       /ĐLBC-BTC ngày     /7/2020 của Ban Tổ chức 

Giải Bóng chuyền đoàn kết Công – Nông – Binh huyện Nậm Pồ lần thứ VI năm 

2020. 

 Đơn vị:…………………………………………………… đăng ký đoàn 

VĐV tham dự giải như sau: 

- Trưởng đoàn:……………………….....………………………………… 

- HLV:…………..……………………......……………………………….. 

- Phục vụ:…………..................................................................................... 

Nội dung: ………………………………………………………….. 

STT Họ và Tên Đơn vị Số áo Vị trí 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Đơn vị cam kết các VĐV trên đảm bảo có đủ điều kiện sức khoẻ tham gia 

thi đấu và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước BTC giải về nhân sự của Đoàn. 

  Điện thoại liên hệ:………………………… 
 

 Đơn vị …………………………… 

(ký, đóng dấu) 
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