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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao  

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 

 

    TRƢỞNG BAN TỔ CHỨC 

 ĐẠI HỘI TDTT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  

 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BCĐ ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội 

TDTT các cấp năm 2021 và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

lần thứ VIII năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-UBND, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp năm 2021, 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 và tham 

dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần IX năm 2022;  

Theo đề nghị của Trưởng Tiểu ban chuyên môn Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Điều lệ Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022”. 

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

Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức, Tiểu ban Chuyên môn, Tiểu ban Lễ 

Tân, Phòng Quản lý TDTT, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, 

Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- BCĐ, BTC Đại hội TDTT tỉnh; 

- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Hội: Taekwondo, Vovinam, Võ cổ 

truyền, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH 

Nguyễn Đình Trung 
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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BTC ĐẠI HỘI TDTT TỈNH 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐIỀU LỆ 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BTC ngày       tháng    năm 2021 của 

Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 lần thứ VIII năm 2022) 

 

Chƣơng I   

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích 

1. Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 

(gọi tắt là Đại hội) là ngày hội Thể dục thể thao (TDTT) của nh n d n trong toàn 

tỉnh, gắn liền với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của tỉnh và của 

đất nước; đ y mạnh phong trào TDTT ở các địa phương, cơ quan, ban, ngành 

đoàn thể trong tỉnh, qua đó tiếp tục triển khai, thực hiện cuộc v n động “Toàn d n 

r n luyện th n thể theo gương Bác H  v  đại” giai đoạn 2021 - 2030. 

2  Đại hội là dịp để đánh giá sự phát triển phong trào TDTT nói chung và 

thể thao thành tích cao nói riêng ở các địa phương, cơ quan, ban, ngành đoàn thể 

trong tỉnh, qua đó mở rộng và phát triển phong trào, n ng cao chất lượng hoạt 

động TDTT quần chúng, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong xã hội; tạo sự 

chuyển biến s u sắc về nh n thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nh n 

d n về mục đích, ý ngh a, vai trò và tầm quan trọng của TDTT trong việc n ng 

cao sức kh e, thể lực, thể chất; góp phần n ng cao tầm vóc thể lực ngư i Việt 

Nam một cách toàn diện   

3. Đại hội là dịp rà soát năng lực, tr nh độ chuyên môn đội ngũ trọng tài, 

huấn luyện viên, v n động viên cũng như tổng kiểm tra, đánh giá chất lượng 

phong trào thể thao trong toàn tỉnh, là bước quan trọng để t p hợp lực lượng, tạo 

điều kiện cho các v n động viên t p luyện và thi đấu n ng cao tr nh độ, trên cơ 

sở đó tổng hợp, rà soát, quyết định tuyển chọn, chu n bị lực lượng v n động 

viên cho các đội tuyển TDTT từng môn của tỉnh chu n bị tham dự Đại hội Thể 

thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022  

Điều 2. Yêu cầu 

1. Các địa phương tổ chức tốt Đại hội TDTT các cấp theo đúng kế hoạch 

số 162/KH-UBND, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nh n d n tỉnh về 

việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp năm 2021, Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 và tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần IX 

năm 2022  
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2  Đại hội phải được tổ chức trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm với 

quy mô và nội dung phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; tích cực huy 

động các ngu n lực của xã hội đóng góp vào công tác tổ chức Đại hội  

3  Nêu cao tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, phấn đấu 

đạt thành tích cao nhất, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thi đấu  

4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương phải có sự chu n bị tốt trong 

việc thành l p và c  các Đoàn Thể thao về tham dự tại Đại hội TDTT tỉnh đảm 

bảo đúng theo các yêu cầu trong kế hoạch và chấp hành nghiêm túc quy định 

của Ban Tổ chức, Điều lệ chung của Đại hội và Điều lệ thi đấu từng môn thể 

thao. 

Điều 3. Đối tƣợng và điều kiện tham dự 

1  Đối tượng:  

M i cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh được thành l p 

Đoàn tham dự Đại hội TDTT tỉnh. 

2  Điều kiện: 

2 1 V n động viên (VĐV) tham gia Đại hội là công d n Việt Nam, có đủ 

sức kh e, tr nh độ năng lực chuyên môn và ph m chất đạo đức tốt, không bị cấm 

thi đấu của cơ quan, tổ chức có th m quyền   

2 2  M i VĐV chỉ được ph p đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị và được đăng 

ký thi đấu nhiều môn trong Đại hội  

2.3 VĐV các địa phương khi đăng ký thi đấu các môn thể thao trong Đại 

hội phải có hộ kh u thư ng trú tại địa phương đó, nếu tạm trú phải đủ 12 tháng 

trở lên  t nh t  th i điểm hết hạn đăng k  thi đấu đư c ghi trong Điều lệ t ng 

m n của Đại hội trở về trư c). VĐV thư ng trú tại địa phương nhưng đang 

công tác tại cơ quan, đơn vị, tổ chức th  được ưu tiên thi đấu cho cơ quan, đơn 

vị, tổ chức đó. Nếu có tranh chấp VĐV giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa 

phương thì quyền quyết định là VĐV. 

2.4.VĐV thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức nếu không có hộ kh u thư ng trú 

ho c giấy chứng nh n tạm trú theo quy định th  phải có h  sơ chứng minh ngư i 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức đó như quyết định tuyển dụng (ho c hợp đ ng lao 

động) và bảng lương  Riêng đối với lực lượng vũ trang phải có giấy xác nh n của 

đơn vị trực tiếp quản lý có th m quyền.  

2.5. VĐV thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức khi đăng ký thi đấu cho đơn vị 

khác phải có văn bản th a thu n giữa 02 đơn vị, đơn vị quản lý v n động viên 

phải g i báo cáo bằng văn bản về Ban Tổ chức Đại hội và được Ban Tổ chức 

Đại hội chấp thu n mới được ph p thi đấu, nếu có tranh chấp, thì quyết định của 

Ban Tổ chức Đại hội là quyết định cuối cùng  

2.6. Các VĐV có tên trong Chương tr nh, Đề án phát triển thể thao thành 

tích cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2026 không 

được đăng ký thi đấu  
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2.7. Các VĐV đã ký hợp đ ng và đang hưởng chế độ của các đơn vị ngoài 

tỉnh tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đều không được tham dự. 

2.8. VĐV tham dự Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII 

năm 2022 đạt thành tích tốt, khi được triệu t p vào đội tuyển tỉnh tham dự Đại 

hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022 phải có trách nhiệm chấp hành. 

Điều 4. H   ơ đăng k  tham dự 

H  sơ đăng ký tham dự g m: 

1  Đối với đăng ký sơ bộ: 

Đơn xin tham dự Đại hội do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa 

phương ký tên, đóng dấu và k m theo danh sách đăng ký thi đấu từng môn (theo 

mẫu đ nh kèm). Hạn cuối đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.  

2  Đối với đăng ký chính thức: 

2 1  Đơn xin tham dự từng môn thi đấu trong Đại hội do thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, địa phương ký tên, đóng dấu và kèm theo danh sách đăng 

ký thi đấu từng môn, trong đó ghi đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Điều lệ 

từng môn (theo mẫu đ nh kèm trong Điều lệ của t ng m n). 

2 2  Các thành viên tham dự Đại hội nộp 02 ảnh (3x4) để làm thẻ Đại hội. 

2.3. Bản photocopy hộ kh u thư ng trú ho c tạm trú và CMND ho c 

CCCD (có c ng chứng) của các VĐV tham dự Đại hội  

2 4  Giấy khám sức kh e còn hiệu lực theo quy định của cơ quan y tế có 

th m quyền xác nh n VĐV đủ sức kh e tham gia thi đấu. 

2 5  Các loại giấy t  xác nh n tại Điều 3  

2 6  Th i gian đăng ký chính thức theo Điều lệ từng môn quy định  

3  Nơi đăng ký: 

Thư ng trực Ban Tổ chức Đại hội, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh (Phòng 

Quản lý TDTT), Số 01, khu B2 đư ng Phạm Văn Đ ng, thành phố Bà Rịa, điện 

thoại: 02543 510529  Email: phongqltdttbrvt@gmail.com.  

Điều 5. Biểu tƣợng Đại hội 

Ban Tổ chức thống nhất lấy biểu tượng Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII 

năm 2018 thay số lần VII thành lần VIII và năm 2018 thành năm 2022. 

Điều 6.  inh phí t  chức và tham dự Đại hội 

1  Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương đảm bảo toàn bộ kinh phí 

tham dự Đại hội TDTT của đơn vị m nh. 

2  Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh do ngu n ng n sách tỉnh đảm 

bảo và các ngu n huy động hợp pháp khác  

 

 



5 

Chƣơng II 

NỘI DUNG VÀ CHƢƠNG TRÌNH THI ĐẤU CỦA ĐẠI HỘI  

Điều 7. Số m n  th i gian, địa điểm và nội dung thi đấu 

Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 được tổ 

chức 17 môn thể thao, thi đấu từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022, cụ thể như sau: 

TT MÔN 
THỜI 

GIAN 
ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1 Các môn thể thao dân tộc Tháng 3 Trung tâm VHTT-TT TX. Phú Mỹ 

2 Điền kinh Tháng 3 Sân v n động  thị xã Phú Mỹ 

3 C  vua Tháng 3 Trung tâm VHTT-TT H. Xuyên Mộc 

4 C  tướng Tháng 4 Trung tâm VHTT-TT H  Long Điền 

5 Bóng đá (11 ngư i) Tháng 4 Sân v n động Bàu Thành, Long Điền 

6 Taekwondo Tháng 4 Trung tâm VHTT-TT H  Ch u Đức 

7 Bóng chuyền trong nhà Tháng 4 Trung tâm VHTT-TT H  Ch u Đức 

8 Vovinam Tháng 4 Nhà thi đấu TP. Bà Rịa 

9 Bóng đá Futsal Tháng 4 Nhà thi đấu TP. Bà Rịa 

10 Võ Cổ truyền Tháng 5 Trung tâm VHTT-TT H  Đất Đ  

11 Bơi lội Tháng 5 Trung tâm VHTT-TT H  Đất Đ  

12 Cầu lông Tháng 5 Nhà thi đấu TDTT tỉnh 

13 Bóng bàn Tháng 5 Nhà thi đấu TDTT tỉnh 

14 Petanque (Bi Sắt) Tháng 5 Nhà thi đấu TDTT tỉnh 

15 Bóng rổ Tháng 5 Nhà thi đấu TDTT tỉnh 

16 Quần vợt Tháng 5 CLB quần vợt OSC TPVT 

17 Billiard (Bida) Tháng 5 CLB Billiard TP.VT 

(Nội dung thi đấu sẽ đư c quy định cụ thể trong Điều lệ t ng m n) 

Điều 8. Xếp hạng Đại hội 

1. Xếp hạng cá nh n và đ ng đội được quy định cụ thể tại Điều lệ của 

từng môn  

2  Xếp hạng toàn đoàn: 

2 1  Căn cứ vào tổng số huy chương đạt được tại Đại hội: cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, địa phương có số huy chương Vàng cao hơn sẽ xếp trên, nếu bằng nhau 

tính đến huy chương Bạc, huy chương Đ ng  Trư ng hợp có 02 hay nhiều đơn vị 

bằng nhau ở tất cả các loại huy chương, th  xếp đ ng hạng  
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2.2. Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp xếp hạng toàn đoàn theo 2 khối: khối 

địa phương huyện, thị xã, thành phố và khối cơ quan, đơn vị, tổ chức.  

2 3  Khối địa phương các huyện, thị xã, thành phố phải tham gia đầy đủ 09 

môn thi đấu bắt buộc trong 17 môn thi đấu của Đại hội mới được x t công nh n 

xếp hạng toàn đoàn, g m: Bóng đá (11 ngư i), Bóng chuyền trong nhà, Điền kinh, 

Taekwondo, Vovinam, Võ cổ truyền, C  vua, C  tướng, Các môn thể thao d n tộc   

                                                   Chƣơng III  

 HEN THƢỞNG -  Ỷ LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT  HIẾU NẠI   

Điều 9.  hen thƣởng 

Ban Tổ chức Đại hội: 

1. T ng c  cho 03 đơn vị khối địa phương huyện, thị xã, thành phố đạt 

thành tích nhất, nh  và ba toàn đoàn tại Đại hội cấp tỉnh. 

2. T ng c  cho 01 đơn vị khối địa phương huyện, thị xã, thành phố có 

nhiều n  lực, cố gắng trong công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở và tham gia Đại 

hội cấp tỉnh theo nguyên tắc: 

- Tổ chức 100% Đại hội cơ sở (cấp xã, phư ng, thị trấn và Đại hội TDTT 

cấp huyện, thị xã, thành phố). 

- Đúng th i gian quy định của Ban Tổ chức Đại hội  

- Xếp hạng toàn Đoàn từ 01 đến 03 tại Đại hội tỉnh  

3. T ng c  cho 01 đơn vị khối cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia tốt Đại 

hội tỉnh (cách tính theo mục 2.1 Điều 8). 

4. Ban Tổ chức Đại hội sẽ đề xuất UBND tỉnh xem x t khen thưởng đối 

với các t p thể, cá nhân của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương có những đóng 

góp tích cực, góp phần vào thành công trong công tác tổ chức Đại hội và công 

tác đăng cai tổ chức các môn thi đấu trong chương tr nh Đại hội   

Điều 10.  ỷ luật 

Các t p thể, cá nh n vi phạm Điều lệ của Ban Tổ chức, Điều lệ từng môn 

tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị x  lý từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền 

chỉ đạo, quyền làm nhiệm vụ và các h nh thức kỷ lu t khác theo quy định hiện 

hành  Các h nh thức kỷ lu t trên sẽ có văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, địa phương để x  lý  

Điều 11.  hiếu nại 

1  Trưởng Đoàn, Huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại và phải 

nộp đơn khiếu nại cho Ban Tổ chức từng môn thi đấu. Khiếu nại về nhân sự phải 

trước khi họp bốc thăm, khiếu nại về chuyên môn ch m nhất 05 phút sau khi kết 

thúc tr n đấu đó và chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại. 

2. Ban Tổ chức từng môn phải xem x t, giải quyết các khiếu nại trong th i 

gian quy định của Điều lệ thi đấu từng môn thể thao và có văn bản trả l i cho 
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các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương có liên quan, đ ng th i báo cáo lên 

Ban Tổ chức Đại hội  Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương có liên quan 

phải chấp hành quyết định của Ban Tổ chức từng môn  Trư ng hợp quyết định 

giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức từng môn chưa th a đáng, các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, địa phương có quyền khiếu nại lên Ban Tổ chức Đại hội   

Quyết định của Ban Tổ chức Đại hội là quyết định cuối cùng  

Chƣơng IV 

ĐIỀU  HOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký   

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, cần bổ sung, 

s a đổi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương phản ánh kịp th i đến Ban Tổ 

chức Đại hội xem x t, giải quyết. 
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Đơn vị................................... 

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng    năm 2021 

 

DANH SÁCH ĐĂNG  Ý SƠ BỘ 

Các môn tham dự trong Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 lần thứ VIII năm 2022 

 

STT M n thi đấu 
Nội dung 

tham dự 

Số lƣợng 
T ng 

Ghi chú 

HLV VĐV 

1       

2       

3       

4       

.....       

       

 

Ngƣ i lập bảng             Xác nhận của đơn vị 

          k  tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Số điện thoại:.............. 

Địa chỉ mail:............. 
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