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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Điều lệ giải Hội thao và Liên hoan tiếng hát  

ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận  

chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam  

(20/11/1982 - 20/11/2022) 

 

  

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND, ngày 24/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức  của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Kế hoạch số 662 /KH-BGDĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); 

Theo đề nghị của Ban Tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ giải Hội thao và Liên 

hoan tiếng hát ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận chào mừng kỷ niệm 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc 

Hội thao.  

Điều 3. Trưởng phòng chức năng thuộc Sở, Trưởng phòng GDĐT huyện, 

thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc 

Công đoàn ngành GDĐT; Hiệu trưởng Trường liên cấp Hoa Sen, Trường 

THPT iSchool Ninh Thuận, Ban Tổ chức, Ban trọng tài và các thành viên 

tham dự giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                          
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Phó Giám đốc Sở GDĐT;  

- Công đoàn Giáo dục tỉnh; 

- Trưởng, Phó phòng chức năng Sở GDĐT; 

- Trưởng phòng GDĐT huyện, thành phố; 

- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

- Web Sở GDĐT;  

- Lưu: VT, P. TCHC. 

GIÁM ĐỐC 
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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Ninh Thuận, ngày    tháng 9  năm 2022 

 

ĐIỀU LỆ  
Giải Hội thao và Liên hoan tiếng hát ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận  

chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam  

(20/11/1982 - 20/11/2022) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SGDĐT 

ngày    tháng 9  năm 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

CHƢƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-

20/11/2022) bằng các hoạt động thiết thực trong đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, nhân viên (CBCCVCNV) ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

- Tạo sự đoàn kết gắn bó, giao lưu, đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể 

dục, thể thao; nâng cao đời sống tinh thần đội ngũ CBCCVCNV góp phần 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023. 

- CBCCVCNV tham gia Hội thao và Liên hoan tiếng hát với tinh thần 

đoàn kết, trung thực, cao thượng; đảm bảo an toàn, tiết kiệm; chấp hành 

nghiêm túc các quy định của Ban Tổ chức (BTC).  

2. Yêu cầu 

- Các đơn vị tuyển chọn và cử vận động viên, diễn viên tham dự thi Hội 

thao và Liên hoan tiếng hát đúng đối tượng quy định, bảo đảm sức khỏe trong 

quá trình thi đấu. 

- Các vận động viên, diễn viên thi đấu Hội thao và Liên hoan tiếng hát 

trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng; chấp hành điều lệ, luật thi đấu 

và những quy định của BTC.  

Điều 2. Nội dung 

1. Đối tƣợng tham gia 

CBCCVCNV đang công tác, giảng dạy có hợp đồng lao động hoặc hợp 

đồng làm việc từ 01 năm trở lên tại các trường học và cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh; mời CBCCVCNV Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 

tại Ninh Thuận. 

2. Liên hoan tiếng hát  

- Nội dung: Ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh; ca ngợi ngành Giáo dục, tôn vinh nghề dạy học.  



 

 

3 

- Loại hình nghệ thuật: Hát (đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca), khuyến khích 

có múa phụ họa (được chọn học sinh, sinh viên tham gia múa phụ họa). 

3. Hội thao  

Các môn Hội thao: gồm 04  môn thi đấu 

- Môn Bóng chuyền nam. 

- Môn Bóng đá mini nữ. 

- Môn Bóng bàn. 

- Môn Cầu lông.  

Điều 3. Hồ sơ đăng ký, thời gian và địa điểm  

1. Hồ sơ đăng ký 

Các phòng GDĐT huyện, thành phố; các đơn vị, cụm thi đua trực thuộc 

Sở GDĐT, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành GDĐT; Trường liên 

cấp Hoa Sen, Trường THPT iSchool Ninh Thuận lập danh sách đăng ký vận 

động viên, diễn viên tham gia thi đấu các nội dung theo Điều lệ quy định. Mỗi 

vận động viên thi đấu Hội thao được phép đăng ký tối đa 2 môn, mỗi môn 

không quá 02 nội dung. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian các đơn vị đăng ký danh sách gửi về Sở GDĐT trước ngày 

10/10/2022, qua địa chỉ email: vannghetheducthethao2022@gmail.com. 

- Thời gian họp BTC, Trọng tài, Trưởng đoàn: Vào lúc 08giờ ngày 

21/10/2022, địa điểm tại Hội trường Sở GDĐT. Nội dung: Tổ chức bốc thăm, 

xếp lịch hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao (BTC sẽ gửi Giấy mời đến các 

đơn vị). 

- Thời gian tổ chức Hội thao, thi đấu các môn: từ ngày 28/10 đến ngày 

05/11/2022. Khai mạc lúc 08giờ00 ngày 28/10/2022 (thứ Sáu). Bế mạc và 

trao thưởng lúc 11giờ00 ngày 05/11/2022 (thứ Bảy). 

Địa điểm khai mạc, bế mạc: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

- Thời gian tổ chức Liên hoan tiếng hát: từ ngày 11/11/2022 đến ngày 

12/11/2022. Các đơn vị chạy thử chương trình ngày 11/11/2022; tổ chức thi 

diễn ngày 12/11/2022 (thứ Bảy). Khai mạc lúc 7giờ30 ngày 12/11/2022. Bế 

mạc và trao thưởng lúc 21giờ00 ngày 12/11/2022.   

Địa điểm tổ chức: (Ban Tổ chức thông báo sau).  

 

CHƢƠNG II 

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỂ THỨC THI ĐẤU TỪNG MÔN 

Điều 4.  Môn Bóng chuyền nam (6-6) 

1. Số lƣợng ngƣời tham gia 

- Mỗi phòng GDĐT huyện, thành phố; Mỗi Cụm thi đua trực thuộc Sở 

GDĐT, Trưởng Cụm thi đua năm học 2022-2023 đăng ký 01 Đội bóng 

chuyền nam gồm 12 VĐV (6 chính thức, 6 dự bị)  

mailto:vannghetheducthethao2022@gmail.com
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- Mỗi Đội được đăng ký 15 ngƣời gồm: 12 vận động viên, 01 chỉ đạo 

viên (lãnh đạo đội), 01 huấn luyện viên, 01 săn sóc viên.  

2. Thể thức thi đấu 

Căn cứ trên số lượng đội bóng đăng ký tham dự, BTC sẽ quyết định thể 

thức thi đấu bằng các phương án sau: 

- Phương án 1: Nếu có 5 đội trở xuống, thi đấu vòng tròn một lượt. 

- Phương án 2: Nếu có từ 6 đến 8 đội, chia 2 bảng thi đấu vòng tròn một 

lượt tính điểm. Bán kết: Nhất A gặp Nhì B; Nhất B gặp Nhì A; hai đội thua 

tranh hạng ba, hai đội thắng tranh hạng nhất. 

- Phương án 3: Nếu có từ 9 đội trở lên, chia 3 bảng thi đấu vòng tròn một 

lượt tính điểm. Chọn 3 đội Nhất bảng và 1 đội Nhì có kết quả cao nhất trong 3 

bảng vào bán kết. Đội Nhì bảng thi đấu trận bán kết 1 với đội Nhất liền kề 

(Nhì A gặp Nhất B; Nhì B gặp Nhất C; Nhì C gặp Nhất A). Nếu có một đội 

bỏ cuộc thì bảng đó chỉ lấy đội Nhất bảng. 

3. Luật thi đấu 

- Áp dụng Luật Bóng chuyền hiện hành của Tổng cục TDTT - Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du Lịch; 

- Thi đấu theo thể thức 3 hiệp thắng 2; mỗi hiệp 25 điểm, riêng hiệp 

quyết thắng (hiệp 3) thi đấu 15 điểm. 

- Bóng thi đấu: Do BTC quy định;  

- Trang phục thi đấu: Mỗi đội tối thiểu có 01 bộ quần áo thi đấu đồng 

phục (áo phải in số trước, sau); giầy thi đấu theo quy định của Luật. Riêng 

vận động viên Libero phải mặc trang phục thi đấu khác màu vận động viên thi 

đấu của đội. 

4. Cách tính điểm và xếp hạng 

- Qui định điểm cho mỗi trận đấu: Thắng 3 điểm, thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 

điểm. 

- Xếp hạng: Đội nào có tổng điểm các trận đấu cao hơn được xếp hạng 

trên, nếu có nhiều đội bằng điểm nhau thì lần lượt tính như sau: Trận đấu trực 

tiếp giữa 2 đội, tỷ số hiệp thắng/thua; tỉ số điểm thắng/thua; bốc thăm xác 

định thứ hạng; 

- Trong thời gian tiến hành giải, nếu có đội bóng bỏ cuộc thì sẽ hủy kết 

quả thi đấu (nếu có) của các đội bóng khác với đội bóng bỏ cuộc. 

5. Giải thƣởng: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, giải Khuyến 

khích. 

Điều 5. Môn Bóng đá mini (nữ 5-5) 

1. Số lƣợng ngƣời tham gia: 

- Mỗi phòng GDĐT huyện, thành phố; Mỗi Cụm thi đua trực thuộc Sở 

GDĐT, Trưởng Cụm thi đua năm học 2022-2023 đăng ký 01 Đội bóng đá 

mini nữ gồm 10 VĐV (5 chính thức, 5 dự bị)  

- Mỗi Đội được đăng ký 13 ngƣời gồm: 10 vận động viên, 01 chỉ đạo 

viên (lãnh đạo đội), 01 huấn luyện viên, 01 săn sóc viên.  



 

 

5 

2. Thể thức thi đấu  

Căn cứ trên số lượng đội bóng đăng ký tham dự, BTC sẽ quyết định thể 

thức thi đấu bằng các phương án sau: 

- Phương án 1: Nếu có 5 đội trở xuống, thi đấu vòng tròn một lượt. 

- Phương án 2: Nếu có từ 6 đến 8 đội, chia 2 bảng thi đấu vòng tròn một 

lượt tính điểm. Bán kết: Nhất A gặp Nhì B; Nhất B gặp Nhì A; hai đội thua 

tranh hạng ba, hai đội thắng tranh hạnh nhất. 

- Phương án 3: Nếu có từ 9 đội trở lên, chia 3 bảng thi đấu vòng tròn một 

lượt tính điểm. Chọn 3 đội Nhất bảng và 1 đội Nhì có kết quả cao nhất vào 

bán kết. Đội Nhì bảng thi đấu trận bán kết 1 với đội Nhất liền kề (Nhì A gặp 

Nhất B; Nhì B gặp Nhất C; Nhì C gặp Nhất A). Nếu có một đội bỏ cuộc thì 

bảng đó chỉ lấy đội Nhất bảng. 

 3. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Bóng đá 5 người hiện hành của Liên 

đoàn Bóng đá Việt Nam (nay là Tổng cục TDTT) ban hành. 

- Bóng thi đấu: Do BTC quy định;  

- Trang phục thi đấu: Mỗi đội tối thiểu có 01 bộ quần áo thi đấu đồng 

phục (áo phải in số mặt sau); giầy bata, giầy chuyên dùng cho sân cỏ nhân tạo 

(đinh nhỏ) hoặc giầy Futsal; không mang giầy da đế cứng, có đinh bên dưới 

(dùng cho sân cỏ tự nhiên) hoặc chân không. 

- Thời gian thi đấu: Mỗi trận thi đấu 02 hiệp, mỗi hiệp thi đấu 20 phút, 

nghỉ giữa hai hiệp 10 phút; Mỗi hiệp được hội ý một lần, mỗi lần 01 phút (nếu 

thời gian hiệp 01 không hội ý thì xem như bỏ quyền hội ý đó).  

* Một số quy định: 

- Các đội có mặt đúng thời gian, nếu đến trễ quá 10 phút so với lịch thi 

đấu xem như bỏ cuộc (trừ trường hợp khách quan có báo với Ban tổ chức), 

đội đi trễ hoặc bỏ cuộc bị xử thua 0-3 

- Ban tổ chức không xử lý các tình huống do lỗi nhận định của trọng tài, 

mọi trường hợp khiếu nại về lỗi nhận định chỉ là cơ sở để BTC xử lý kỷ luật 

trọng tài, kết quả trận đấu không thay đổi. 

- Vận động viên bị phạt thẻ đỏ nghỉ trận đó và trận kế tiếp, bị phạt 02 thẻ 

vàng ở 02 trận thì nghỉ trận kế tiếp. 

- Sau mỗi trận đấu, lãnh đạo đội phải ký tên vào biên bản thi đấu theo 

yêu cầu của Tổ trọng tài. 

4. Cách tính điểm và xếp hạng 

- Qui định điểm cho mỗi trận đấu: Thắng 3 điểm, hoà 1 điểm, thua 0 

điểm. 

- Xếp hạng: Căn cứ tổng điểm của các đội đạt được. Nếu có 2 hay nhiều 

đội bằng điểm nhau thì căn cứ theo thứ tự: Kết quả trực tiếp giữa 2 đội, Hiệu 

số của tổng bàn thắng/thua, tổng số bàn thắng, bốc thăm; 

Trong thi đấu bán kết, chung kết: Thi đấu loại trực tiếp không có trận 

hòa. Nếu hòa trong 2 hiệp chính sẽ thi đá 03 quả luân lưu để xác định đội 

thắng (không đá hiệp phụ). 
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Trong thời gian tiến hành giải, nếu có đội bóng bỏ cuộc thì sẽ hủy kết 

quả thi đấu (nếu có) của các đội bóng khác với đội bóng bỏ cuộc;  

5. Giải thƣởng: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, giải Khuyến 

khích. 

Điều 6. Môn Bóng bàn 

1. Đối tƣợng, số lƣợng, nội dung thi đấu 

1.1. Giải Lãnh đạo: Đối tượng cán bộ quản lý từ cấp phó trở lên (Thủ 

trưởng, Phó Thủ trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ quan, đơn vị; 

Trưởng phòng, Phó phòng). 

- Nội dung thi đấu: 3 nội dung (Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam-nữ) 

- Đăng ký số lượng: Không giới hạn số lượng đăng ký, nhưng vận động 

viên phải cùng một cơ quan, đơn vị. 

1.2. Giải phong trào: Đối tượng còn lại.  

- Nội dung thi đấu: 3 nội dung (Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam-nữ) 

- Đăng ký số lượng: Mỗi phòng GDĐT huyện, thành phố đăng ký không 

quá 02 Đôi nam, 02 Đôi nữ, 02 Đôi nam-nữ; Mỗi đơn vị trực thuộc Sở 

GDĐT, Công đoàn cơ sở Cơ quan Sở GDĐT, Trường Phân hiệu đại học 

Nông Lâm tại Ninh Thuận, Trường liên cấp Hoa Sen, Trường THPT iSchool 

Ninh Thuận và Công ty cổ phần sách thiết bị trường học thành lập 01 Đội 

đăng ký không quá 01 Đôi nam, 01 Đôi nữ, 01 Đôi nam-nữ.  

2. Thể thức thi đấu: Căn cứ trên số lượng đôi bóng bàn đăng ký tham 

dự, Ban Tổ chức sẽ quyết định thi đấu trực tiếp hoặc thi đấu vòng tròn tính 

điểm cho phù hợp với thời gian tổ chức Giải.  

3. Luật thi đấu 

- Áp dụng Luật Bóng bàn hiện hành của Tổng cục TDTT - Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du Lịch; 

- Thi đấu 5 ván thắng 3; mỗi ván đấu 11 điểm;   

- Bóng thi đấu: Bóng màu trắng có đường kính 40mm;  

- Trang phục thi đấu: không được trùng màu với màu của bóng thi đấu. 

- Các nội dung thi đấu chỉ được tổ chức thi khi có ít nhất từ 03 Đôi trở 

lên đăng ký thi đấu. 

4. Cách tính điểm và xếp hạng 

- Trường hợp thi đấu vòng tròn: Thắng được 02 điểm, thua 01 điểm, bỏ 

cuộc 0 điểm. Đôi vận động viên nào có tổng số điểm cao hơn xếp trên.  

Nếu có 02 đôi bằng điểm nhau thì lần lượt xét theo thứ tự sau: 

+ Kết quả trận đối đầu trực tiếp. 

+ Tỷ số tổng ván thắng / tổng ván thua. 

+ Tỷ số tổng điểm thắng / tổng điểm thua. 

+ Bốc thăm xác định thứ hạng. 

- Trường hợp thi đấu loại trực tiếp: thắng tiếp tục thi đấu, thua bị loại. 
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5. Giải thƣởng: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba cho mỗi nội dung 

thi. 

Điều 7. Môn Cầu lông 

1. Đối tƣợng, số lƣợng, nội dung thi đấu 

1.1 Đối tƣợng: Phân 03 hạng tuổi. 

- Hạng tuổi 1:  từ 40 tuổi trở xuống. 

- Hạng tuổi 2:  từ 41 đến 50 tuổi. 

- Hạng tuổi 3:  từ 51 tuổi trở lên  

1.2 Nội dung thi đấu:  3 nội dung, gồm Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam-nữ. 

1.3 Đăng ký số lƣợng: Mỗi phòng GDĐT huyện, thành phố đăng ký 

không quá 02 Đôi nam, 02 Đôi nữ, 02 Đôi nam-nữ cho mỗi hạng tuổi; Mỗi 

đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, Công đoàn cơ sở Cơ quan Sở GDĐT, Trường 

Phân hiệu đại học Nông Lâm tại Ninh Thuận, Trường liên cấp Hoa Sen, 

Trường THPT iSchool  Ninh Thuận và Công ty cổ phần sách thiết bị trường 

học thành lập 01 Đội đăng ký không quá 01 Đôi nam, 01 Đôi nữ, 01 Đôi nam-

nữ cho mỗi hạng tuổi. 

Lưu ý: Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký tham gia một hạng tuổi.  

2. Thể thức thi đấu: Căn cứ trên số lượng đôi cầu lông đăng ký tham dự, 

BTC sẽ quyết định thi đấu trực tiếp hoặc thi đấu vòng tròn tính điểm cho phù 

hợp với thời gian tổ chức Giải.  

3. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Cầu lông hiện hành của Tổng cục TDTT 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; 

- Thi đấu 3 ván thắng 2; mỗi ván đấu 21 điểm;  

- Cầu thi đấu: Cầu VINA-STAT; 

- Trang phục thi đấu: VĐV phải mặc áo thun, quần short ngắn, giầy đế 

cao su mềm, đồng phục trong thi đấu. 

- Các nội dung thi đấu chỉ được tổ chức thi khi có ít nhất từ 03 Đôi trở 

lên đăng ký thi đấu. 

4. Cách tính điểm xếp hạng 

- Trường hợp thi đấu vòng tròn: Thắng được 02 điểm, thua 01 điểm, bỏ 

cuộc 0 điểm. Đôi vận động viên nào có tổng số điểm cao hơn xếp trên.  

Nếu có 02 đôi bằng điểm nhau thì lần lượt xét theo thứ tự sau: 

+ Kết quả trận đối đầu trực tiếp. 

+ Tỷ số tổng ván thắng / tổng ván thua. 

+ Tỷ số tổng điểm thắng / tổng điểm thua. 

+ Bốc thăm xác định thứ hạng. 

- Trường hợp thi đấu loại trực tiếp: thắng tiếp tục thi đấu, thua bị loại. 

5. Giải thƣởng: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba cho mỗi nội dung 

thi. 

Điều 8. Liên hoan tiếng hát  
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1. Quy định về biểu diễn nhạc đệm, trang phục và thời lƣợng biểu 

diễn 

- Thứ tự sắp xếp theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên theo Đoàn. 

- Thí sinh chỉ được biểu diễn đúng bài hát đã đăng ký với Ban Tổ chức. 

- Thời gian bàn giao, tiếp quản sân khấu giữa các tiết mục tối đa là 2 

phút. 

- Nhạc đệm: Thí sinh tham gia dự thi gửi nhạc đệm bằng USB cho Ban 

Tổ chức trước thời gian biểu diễn ít nhất 05 ngày. 

- Trang phục biểu diễn của thí sinh lịch sự, phù hợp với chủ đề và nội 

dung của tiết mục biểu diễn. 

- Tất cả các thí sinh biểu diễn phải có mặt ở Hội trường trong suốt buổi 

biểu diễn. Sau khi diễn xong, thí sinh phải về đúng vị trí mà Ban Tồ chức đã 

quy định. 

- Thí sinh sử dụng các thiết bị âm thanh phục vụ cho việc biểu diễn do 

Ban Tổ chức chuẩn bị. 

- Cổ động viên cổ vũ cho thí sinh dự thi phải trên tinh thần văn minh, 

lịch sự, không tặng hoa khi thí sinh đang biểu diễn. 

- Không được sử dụng đạo cụ là súng, dao, khói lửa thật và các loại đạo 

cụ có nguy cơ gây hỏa hoạn, không được bắn hoa giấy lên sân khấu. 

2. Đăng ký số lƣợng: Mỗi phòng GDĐT huyện, thành phố; Mỗi Cụm thi 

đua trực thuộc Sở GDĐT; Công đoàn cơ sở Cơ quan Sở GDĐT, Trường Phân 

hiệu đại học Nông Lâm tại Ninh Thuận, Trường liên cấp Hoa Sen, Trường 

THPT iSchool  Ninh Thuận và Công ty cổ phần sách thiết bị trường học thành 

lập 1 Đoàn đăng ký tiết mục không quá 01 đơn ca, 01 song ca, 01 tam ca, 01 tốp 

ca.  

Điều 9. Kinh phí tổ chức, trách nhiệm của đơn vị 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức các hoạt 

động cho toàn ngành GDĐT tỉnh Ninh Thuận.  

2. Các cơ sở giáo dục, trƣờng học: Chịu trách nhiệm bố trí kinh phí tổ 

chức các hoạt động của đơn vị và kinh phí tham gia các hoạt động cấp tỉnh.  

3. Trƣởng Đoàn: Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị và Ban Tổ 

chức các hoạt động Văn nghệ, thể dục, thể thao về thành viên tham gia và 

đảm bảo an toàn cho đoàn trong thời gian tập luyện, đi lại, thi đấu, biểu diễn. 

Trưởng các Đoàn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của vận động viên, diễn viên và 

xuất trình khi BTC yêu cầu. 

Điều 10. Khen thƣởng, kỷ luật, khiếu nại 

1. Khen thƣởng  

- Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia. 

- Ban Tổ chức trao giải thưởng cho mỗi nội dung thi đấu của Hội thao:  

+ Cúp, huy chương và tiền thưởng cho giải Nhất 

+ Cờ, huy chương và tiền thưởng cho giải Nhì 
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+ Cờ, huy chương và tiền thưởng cho giải Ba 

+ Cờ và tiền thưởng cho giải Khuyến khích (đối với môn Bóng chuyền 

nam và Bóng đá mini nữ) 

- Ban Tổ chức trao giải thưởng cho Liên hoan tiếng hát:  

+ Cúp và tiền thưởng cho giải Nhất 

+ Cờ và tiền thưởng cho giải Nhì 

+ Cờ và tiền thưởng cho giải Ba 

+ Cờ và tiền thưởng cho giải Khuyến khích 

- Ngoài ra, Sở GDĐT sẽ biểu dương khen thưởng các đơn vị, trường học, 

các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các hoạt động của ngành 

Giáo dục nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982-20/11/2022). 

2. Kỷ luật 

Mọi thành viên tham gia đều phải tuân thủ theo Điều lệ; tùy theo mức độ 

vi phạm BTC truất quyền thi đấu, truất quyền chỉ đạo hoặc đề nghị xem xét 

trong đánh giá thi đua năm học 2022-2023. 

3. Khiếu nại 

- Khi có vấn đề cần khiếu nại, trưởng đoàn phải khiếu nại bằng văn bản, 

gửi cho trưởng BTC ngay sau khi sự việc xảy ra. Sau khi đơn vị bị khiếu nại 

đã thi đấu 10 phút, thì khiếu nại không được giải quyết. 

- Các khiếu nại về Luật, chuyên môn, kỹ thuật do trọng tài phối hợp với 

tổ trọng tài xem xét, xử lý giải quyết ngay để đảm bảo tiến độ các trận đấu 

theo đúng kế hoạch. 

 

CHƢƠNG III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần phản ánh kịp thời 

đến BTC Hội thao và Liên hoan tiếng hát xem xét.  

- Ban Tổ chức có mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này khi thấy cần 

thiết để phù hợp với thực tế phong trào. 

- Tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, BTC điều chỉnh 

về thời gian, tiến độ cho phù hợp./.  
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