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UBND HUYỆN MỸ TÚ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐIỀU LỆ 

Hội khỏe Phù Đổng huyện Mỹ Tú lần thứ 36 – năm 2021 

(Ban hành theo Quyết định số 116/QĐ-PGDĐT ngày  24/12/2020) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

I. Mục đích, yêu cầu 

Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) huyện Mỹ Tú lần thứ 36 - năm 2021 là Đại 

hội thể dục thể thao (TDTT) dành cho học sinh tiểu học, THCS được diễn ra 

nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2021); Chào mừng 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam 

(27/3/1946 - 27/3/2021). 

1. Mục đích  

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên luyện tập và thi đấu các môn thể thao của học sinh 

trong nhà trường phổ thông trên địa bàn huyện Mỹ Tú, từng bước nâng cao thể 

lực, góp phần giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ. 

- Đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất và hoạt động phong trào thể 

thao trường học của các đơn vị. 

- Thông qua các môn thi đấu để phát hiện năng khiếu thể thao của học 

sinh phổ thông nhằm bổ sung nguồn lực trẻ cho huyện và tỉnh. Chuẩn bị lực 

lượng tham dự HKPĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV - năm 2021. 

2. Yêu cầu  

- Các trường tiểu học, trung học cơ sở (sau đây gọi tắt là các đơn vị) tổ 

chức tuyển chọn vận động viên tại cơ sở theo kế hoạch trong chương trình năm 

học 2020-2021. 

- HKPĐ được tổ chức đảm bảo yêu cầu là ngày hội TDTT với các hoạt 

động thi đấu lành mạnh, trung thực, đúng điều lệ và các hoạt động tập thể vui 

tươi, mang tính giáo dục, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn. 

- Tuyển chọn và cử vận động viên (VĐV) dự thi đúng theo quy định về 

đối tượng, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. 

- Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của điều lệ. 
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II. Đối tượng 

1. Đơn vị dự thi  

Mỗi đơn vị thành lập một đoàn thể thao học sinh tham gia thi đấu các môn 

theo quy định của điều lệ, cụ thể như sau: 

Mỗi trường Tiểu học (TH) và Trung học cơ sở (THCS) cử 01 đoàn tham 

dự.  

2. Học sinh dự thi 

a) Học sinh đang học tại các trường phổ thông, bao gồm: TH, THCS, 

THPT có cấp THCS trong năm học 2020-2021; có đủ sức khỏe thi đấu môn thể 

thao mà học sinh đó đăng ký tham gia; được xếp học lực từ trung bình trở lên và 

hạnh kiểm từ khá trở lên (cấp THCS); đối với trường tiểu học học sinh dự thi 

phải đạt 02 yêu cầu sau: Mức độ hình thành và phát triển năng lực - đạt, Mức độ 

hình thành và phát triển phẩm chất - đạt căn cứ vào kết năm học 2019 – 2020. 

b) Tuổi tối đa của học sinh dự thi quy định ở từng cấp học như sau: 

- Tiểu học: tối đa 11 tuổi (sinh năm 2010 trở lại đây); 

- THCS: tối đa 15 tuổi (sinh năm 2006 trở lại đây); 

c) Mỗi học sinh chỉ tham dự 1 môn thi; đối với môn thi cầu lông, cầu đá, 

đơn vị đăng ký cho thí sinh thi tối đa 2 nội dung nhưng phải đúng số lượng qui 

định theo điều lệ từng môn.  

* Lưu ý: 

- Ban tổ chức chỉ tổ chức thi đấu khi mỗi môn thi hoặc mỗi nội dung của 

môn thi tối thiểu phải có vận động viên của ít nhất 3 đơn vị tham dự. 

- Mỗi học sinh chỉ được đăng ký thi đấu ở cấp đang học. 

III. Đăng ký dự thi, nội dung thi 

1. Hồ sơ dự thi 

a) Danh sách đăng ký dự thi do lãnh đạo đơn vị ký và đóng dấu gồm: 

- 02 danh sách đoàn dự thi (mẫu 1); 

         - 02 danh sách đăng ký tổng hợp theo từng nội dung (mẫu 2); 

         - 02 danh sách đăng ký cụ thể từng môn (mẫu 3A, 3E cấp TH; các mẫu 

3B, 3C, 3D, 3E, 3F cấp THCS). 

b) Mỗi thí sinh dự thi nộp: 

- 01 bản photo giấy khai sinh có ký xác nhận của hiệu trưởng và đóng dấu 

của nhà trường. 

- 01 bản photo học bạ (gồm trang lý lịch và trang có chứa kết quả của học 

năm học 2019-20120) có xác nhận của hiệu trưởng. 

- 01 phiếu thi đấu: do đơn vị làm theo đúng mẫu (mẫu 4). 
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c) Chú ý: 

- Sau khi đã đăng ký dự thi không được thay đổi nội dung thi; Khi dự thi, 

vận động viên phải trình phiếu thi đấu cho trọng tài; 

- Thí sinh phải khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận có 

đủ sức khỏe tham gia nội dung mà học sinh sẽ dự thi (có mặt khám sức khỏe do 

huyện tổ chức); 

- Ban tổ chức sẽ không trả lại hồ sơ đăng ký dự thi. 

2. Thời gian nộp hồ sơ 

- Thời gian đăng ký sơ bộ: hạn cuối 30/12/2020 (nhập trực tiếp vào file 

chia sẽ trên google trang tính). 

- Thời gian nộp hồ sơ chính thức: Hạn cuối là ngày 08/01/2021, tất cả hồ 

sơ gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo (trực tiếp cho đ/c Trang Hoài Vũ). Ban tổ 

chức sẽ không chấp nhận đối với bất kỳ trường hợp trễ hạn nào. 

3. Nội dung thi và số lượng đăng ký 

HKPĐ huyện Mỹ Tú lần thứ 36 - năm 2021 sẽ tiến hành thi đấu 05 môn: 

Điền kinh; Cờ Vua (TH, THCS); Cầu lông (THCS); Cầu đá (THCS); Bóng đá 

nam (THCS). Số lượng vận động viên (VĐV) tham gia tối đa của mỗi đoàn ở 

mỗi bộ môn được quy định cụ thể như sau: 

 

STT Môn 

Tiểu học 

(VĐV) 

Tổng 

cộng 

cấp 

TH (25 

ĐV) 

THCS 

(VĐV) 

Tổng 

cộng 

cấp 

THCS 

(11 

ĐV) 

Tổng 

cộng 2 

cấp Nam Nữ Nam Nữ 

1.  Điền kinh 2 2 100 4 4 88 188 

2.  Cờ vua 1 1 50 1 1 22 72 

3.  Cầu lông   0 2 2 44 44 

4.  Cầu đá   0 2 2 44 44 

5.  Bóng đá   0 14  154 154 

Tổng cộng 3 3 150 23 9 352 502 

Như vậy mỗi đoàn nếu tham gia đầy đủ các môn thi và thể loại thi sẽ có 

số VĐV tối đa như sau: 

- Đoàn VĐV của trường tiểu học là 6 VĐV;  

- Đoàn VĐV của trường THCS là 32 VĐV. 

Mỗi đơn vị được đăng ký thêm 01 trưởng đoàn và 01 huấn luyện viên. 
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4. Các quy định khác 

a) Trang phục tham dự lễ khai mạc và trang phục thi đấu thống nhất theo 

từng đoàn và in rõ tên đơn vị lên trang phục. Logo quảng cáo hoặc tên của nhà 

tài trợ nếu có phải nhỏ hơn tên của đơn vị. 

b) Trưởng đoàn phải là lãnh đạo của trường. Huấn luyện viên là giáo viên 

do Hiệu trưởng quyết định. 

c) Thủ trưởng đơn vị có thí sinh tham gia dự thi phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi và nhân sự của đơn vị mình. 

Chương II 

ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN THI 

I. Môn điền kinh (Tiểu học, THCS) 

1. Nội dung 

a) Tiểu học: thi cá nhân theo 02 nội dung sau: 

- Nam: chạy 60m, bật xa; 

- Nữ: chạy 60m, bật xa. 

b) THCS: thi cá nhân theo 4 nội dung sau: 

- Nam: chạy 100m, chạy 1.500m, nhảy cao, nhảy xa; 

- Nữ: chạy 100m, chạy 800m, nhảy cao, nhảy xa. 

2. Cách tính điểm và xếp hạng 

Giải cá nhân từng nội dung thi của tiểu học và trung học cơ sở: Mỗi nội 

dung thi đối với cấp THCS sẽ lấy 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba; cấp 

Tiểu học lấy 01 giải nhất, 02 giải nhì và 03 giải ba theo nguyên tắc tính thành 

tích từ cao đến thấp; Đối với những vận động viên có thành tích vượt trội, cao 

nhất so với các lần tổ chức trước đây sẽ được Ban tổ chức trao giải phá kỷ lục. 

3. Luật thi đấu: Áp dụng Luật điền kinh hiện hành của Tổng cục Thể dục 

thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Một số điều lưu ý 

- Hồ sơ dự thi phải ghi rõ thành tích của VĐV vào mẫu đăng ký nội dung 

thi của môn điền kinh tại HKPĐ huyện Mỹ Tú (mẫu 3). 

- Ban tổ chức chỉ cộng điểm của VĐV (đối với THCS) vào điểm chung 

của toàn đoàn khi thành tích thi đấu của VĐV đạt từ điểm chuẩn quy định. 

Thành tích đạt được của VĐV trong thi đấu nếu dưới thành tích chuẩn nêu trên 

thì chấm điểm 0; 
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- Ở môn Nhảy cao THCS nếu đồng thành tích và số lần rơi xà sẽ tính như 

sau: Hạ mức xà do Tổ trọng tài quyết định; nếu tiếp tục đồng hạng thì sẽ bốc 

thăm xếp hạng; 

- Nội dung chạy: VĐV phạm quy lần thứ hai tính từ vạch xuất phát sẽ bị 

truất quyền thi đấu; lưu ý tất cả vận động viên chạy cự li ngắn phải xuất phát 

thấp; 

- Chỉ tính giải toàn đoàn cho những đơn vị đăng ký tham gia đủ các nội 

dung nam và nữ. 

- Nội dung Điền kinh mỗi đơn vị chỉ đăng ký 1 VĐV/1 nội dung thi. 

5. Quy định thành tích chuẩn đối với các nội dung của môn điền kinh 

Nội dung 
Trung học cơ sở 

Nam Nữ 

Chạy 100m 15 giây 50 17 giây 

Chạy 800m  4 phút 

Chạy 1.500m 6 phút 15 giây  

Nhảy cao 1m 40 1m 20 

Nhảy xa 4m 3m 

II. Môn cờ vua (THCS) 

1. Đối tượng và nội dung thi: TH và THCS: 1 VĐV nam; 1 VĐV nữ; 

          2. Thể thức thi đấu: 

          - Theo hệ Thụy Sĩ 5 ván; Trường hợp có 10 VĐV trở xuống thì thi đấu 

vòng tròn một lượt hoặc chia bảng. 

          - Thời gian thi đấu quy định: mỗi bên được 90 phút để hoàn thành ván cờ. 

          3. Cách tính điểm và xếp hạng: Xếp hạng cá nhân từ 1 đến 3: căn cứ 

theo điểm, hệ số, số ván thắng, số ván cầm quân đen, ván giữa các đấu thủ (nếu 

gặp nhau) và màu quân của ván này; nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm xếp hạng. 

 4. Luật thi đấu: Áp dụng Luật cờ vua do Liên đoàn cờ ban hành và ghi 

biên bản khi thi đấu. 

III. Môn cầu lông (THCS) 

1. Số lượng đăng ký: Mỗi đơn vị đăng ký 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ. 

VĐV đăng ký thi đấu không quá 02 nội dung. 

2. Nội dung và thể thức thi đấu 

a) Có 5 nội dung, mỗi đơn vị chỉ được đăng ký thi đấu: 

+ 01 Đơn nam; 

+ 01 Đôi nam; 

+ 01 Đơn nữ; 

+ 01 Đôi nữ; 
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+ 01 Đôi nam-nữ. 

b) Thể thức thi đấu 

- Thi đấu loại trực tiếp.  

- Tất cả các trận thi đấu được tiến hành trong 3 ván thắng 2. 

3. Cầu thi đấu: Do Ban tổ chức cung cấp.  

4. Luật: Áp dụng luật thi đấu cầu lông do Ủy Ban TDTT (nay là Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành. 

5. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba cho mỗi nội dung thi. 

IV. Môn cầu đá (THCS) 

1. Số lượng đăng ký: Mỗi cấp học đăng ký 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ, 

môi VĐV đăng ký không quá 2 nội dung. 

2. Nội dung và thể thức thi đấu: 

a) Có 5 nội dung, mỗi đơn vị chỉ được đăng ký thi đấu: 

+ 01 Đơn nam; 

+ 01 Đôi nam; 

+ 01 Đơn nữ; 

+ 01 Đôi nữ; 

+ 01 Đôi nam-nữ.  

b) Thể thức thi đấu 

- Thi đấu loại trực tiếp. 

- Tất cả các trận thi đấu được tiến hành trong 3 ván thắng 2. 

3. Cầu thi đấu: Do Ban tổ chức cung cấp.  

4. Luật: Áp dụng luật thi đấu đá cầu do Ủy Ban TDTT (nay là Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành. 

5. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba cho mỗi nội dung thi. 

V. Môn bóng đá (THCS nam) 

1. Số đội bóng của mỗi đơn vị 

Mỗi trường 01 đội bóng nam THCS. 

2. Thể thức thi đấu: tùy theo số đội đăng ký, BTC sẽ chọn thể thức thi 

đấu thích hợp trong ngày họp chuyên môn. 

3. Cách tính điểm, xếp hạng 

a) Thi đấu loại trực tiếp: Kết thúc thời gian trận đấu nếu 2 đội hòa nhau sẽ 

tiến hành thi đấu luân lưu để phân thắng bại. 

b) Thi đấu vòng tròn tính điểm: 
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- Thắng 3 điểm;  Hòa 1 điểm;  Thua 0 điểm.  

c) Tính điểm xếp hạng đối với thi đấu vòng tròn 

- Đội có số điểm cao nhất sẽ được xếp hạng trên. 

- Nếu có 2 đội trở lên bằng điểm nhau sẽ xét các nội dung sau: 

+ Trận gặp nhau trực tiếp; 

+ Tổng số bàn thắng; 

+ Hiệu số bàn thắng trừ bàn thua. 

+ Nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm lấy kết quả. 

4. Luật thi đấu: Áp dụng Luật bóng đá (7-7) hiện hành của Liên đoàn 

bóng đá Việt Nam. 

5. Bóng thi đấu: Do Ban tổ chức qui định. 

6. Quy định khác 

- Các đội thi đấu chỉ được sử dụng giày dùng cho sân cỏ nhân tạo, phải có 

tối thiểu 2 bộ quần áo thi đấu khác màu. Cầu thủ phải có bọc ống quyển theo qui 

định của Luật bóng đá hiện hành. 

- Thời gian cho mỗi trận đấu quy định như sau: Thi đấu trong 2 hiệp mỗi 

hiệp 25 phút, tính cả thời gian bóng ngoài cuộc (giữa 2 hiệp nghỉ 10 phút). 

- Nếu có đội bỏ cuộc thì kết quả trận đấu liên quan đều hủy bỏ. Đội nào tự 

ý dừng trận đấu quá 5 phút xem như bỏ cuộc. 

7. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba.  

Chương III 

THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 

I. Khai mạc, bế mạc 

1. Khai mạc 

- Thời gian: vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27/01/2021. 

- Địa điểm: tại Nhà thi đấu đa năng – Trung tâm Văn hóa huyện Mỹ Tú. 

2. Bế mạc 

- Thời gian: vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 29/01/2021. 

- Địa điểm: tại Phòng GDĐT huyện Mỹ Tú. 

(Mời Tất cả thành viên BTC, Trưởng đoàn, HLV). 

II. Họp chuyên môn và bốc thăm thi đấu 

- Họp Trưởng đoàn và Huấn luyện viên: lúc 8 giờ, ngày 14/01/2021 (thứ 

Năm). 

- Họp Chuyên môn (Trọng tài): 9h00’, ngày 14/01/2021. 
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- Địa điểm: Hội trường Phòng GDĐT huyện Mỹ Tú. 

III. Thời gian, địa điểm thi đấu 

1. Tiền Hội khỏe Phù Đổng: 

a) Ngày 25/01/2021: Thi đấu các môn 

- Cầu lông: lúc 7 giờ 30 phút; địa điểm: Nhà thi đấu đa năng khu Trung 

tâm văn hóa huyện. 

- Bóng đá: lúc 7 giờ 30 phút; địa điểm: Sân bóng đá cỏ nhân tạo Anh Lợi, 

ấp Mỹ Tân, TT Huỳnh Hữu Nghĩa. 

b) Ngày 26/01/2021: Thi đấu các môn 

- Cầu đá: lúc 7 giờ 30 phút; địa điểm: Nhà thi đấu đa năng khu Trung tâm 

văn hóa huyện. 

- Bóng đá: lúc 7 giờ 30 phút; địa điểm: Sân bóng đá cỏ nhân tạo Anh Lợi, 

ấp Mỹ Tân, TT Huỳnh Hữu Nghĩa. 

          2. Chính thức tổ chức: Từ ngày 27/01/2021 đến 29/01/2021 các môn 

Điền kinh tại sân bóng đá lộ 940 huyện; môn Cờ vua tại Hội trường Phòng 

GDĐT huyện. 

a) Ngày 27/01/2021:  

           - Buổi sáng:  

           + Lúc 7 giờ 30 phút, tập trung khai mạc, tại nhà thi đấu đa năng khu 

Trung tâm văn hóa huyện, sau khai mạc thi đấu môn Điền kinh tại Sân bóng lộ 

940; môn Cờ vua cấp tiểu học tại Hội trường Phòng GDĐT huyện. 

+ Nhận kinh phí Đoàn, liên hệ Ông Nguyễn Minh Trí. 

- Buổi chiều: tiếp tục thi đấu môn Điền kinh và Cờ vua cấp tiểu học. 

b) Ngày 28/01/2021: 

- Tiếp tục thi đấu Điền kinh theo lịch thi đấu. 

- Thi đấu môn Cờ vua cấp THCS lúc 7 giờ 30 phút tại Hội trường Phòng 

GDĐT huyện. 

c) Ngày 29/01/2021: 

         - Tiếp tục thi đấu Điền kinh theo lịch thi đấu.  

         - Tổng kết: Đúng 13 giờ 30 phút tổng kết (Bế mạc) tại Phòng GDĐT 

huyện, thành phần gồm: Tất cả thành viên BTC huyện, Trưởng đoàn, huấn luyện 

viên. 

Chương IV 

TÍNH ĐIỂM - XẾP HẠNG 

I. Tính điểm 
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Các môn thi, nội dung thi sẽ được tính điểm theo huy chương vàng, bạc, 

đồng để xếp hạng theo điểm, cụ thể như sau: 

- Huy chương vàng: 50 điểm 

- Huy chương bạc: 30 điểm 

- Huy chương đồng: 20 điểm 

II. Xếp hạng: chia làm 2 khối, gồm trường tiểu học và trường THCS. 

- Chỉ xếp hạng theo điểm: Tính trên tổng số huy chương quy ra điểm và 

tổng số điểm môn điền kinh, đơn vị nào có số điểm cao nhất sẽ xếp nhất và theo 

thứ tự từ trên xuống. Nếu có 2 đơn vị đồng điểm nhau sẽ xét cho đơn vị nào có 

số huy chương vàng (bạc hoặc đồng) nhiều hơn. Riêng cấp tiểu học căn cứ thành 

tích cá nhân đạt trước tiên từ huy chương vàng đến huy chương bạc và đồng để 

xếp hạng. 

- Cơ cấu giải như sau:  

+ Khối các trường Tiểu học: 1 nhất, 1 nhì, 1 ba. 

+ Khối các trường THCS: 1 nhất, 1 nhì, 1 ba. 

III. Lưu ý trong tính điểm, xếp hạng 

1. BTC xếp hạng toàn đoàn cho đơn vị nào đăng ký đủ các nội dung. 

2. Các nội dung thi, môn thi nếu chỉ có 3 VĐV hoặc 3 đội của 3 đơn vị 

tham gia thì chỉ lấy giải nhất, nhì. Nếu có 4 VĐV hoặc 4 đội tham gia trở lên sẽ 

lấy giải nhất, nhì, ba. 

3. Đối với môn bóng đá: các đội đạt giải nhất, nhì, ba sẽ tính chung là 3 

giải (hệ số 3). 

4. Thể thức đôi ở các nội dung thi trong môn: cầu lông; cầu đá tính chung 

là 1 giải (hệ số 1). 

5. Riêng môn Điền kinh: điểm toàn đoàn là tổng điểm của tất cả VĐV dự 

thi và được tính theo quy định của Luật Điền kinh. 

6. Đơn vị nộp hồ sơ trể sẽ không được xem xét để xếp hạng toàn đoàn. 

7. Đơn vị được xếp giải nhất toàn đoàn phải có ít nhất 1 huy chương vàng; 

giải nhì toàn đoàn phải có ít nhất 1 huy chương bạc. 

Chương V 

KHIẾU NẠI - KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 

I. Khiếu nại 

1. Chỉ có Lãnh đạo Đoàn mới có quyền khiếu nại, các khiếu nại phải có 

văn bản nộp cho Ban tổ chức chậm nhất 15 phút trước khi trận đấu được tiến 

hành. 
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2. Ban tổ chức, Tổ Trọng tài phải giải quyết khiếu nại chậm nhất 30 phút 

kể từ lúc có đơn khiếu nại. Những trường hợp đòi hỏi phải có thời gian tra cứu 

thì Ban tổ chức sẽ xem xét và báo cho đương sự biết. 

3. Các khiếu nại về lỗi kỹ thuật, Ban tổ chức sẽ ghi nhận và giải quyết sau 

khi trận đấu kết thúc, nhưng sẽ không phủ nhận quyết định của trọng tài trong 

trận đấu. 

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

BTC, Tổ trọng tài về các vấn đề khiếu nại. 

II. Khen thưởng 

1. BTC sẽ trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự. 

2. Căn cứ vào tổng số điểm đạt được (xếp hạng theo điểm) của các đơn vị 

để xếp hạng nhất, nhì, ba. Các đơn vị xếp hạng nhất, nhì, ba của khối tiểu học và 

khối THCS sẽ được BTC trao cờ và tiền thưởng. 

3. BTC tặng giấy khen, tiền thưởng và huy chương cho các cá nhân, đồng 

đội đạt thành tích. 

III. Kỷ luật 

Bất kỳ cá nhân, đơn vị nào vi phạm Điều lệ và những quy định của HKPĐ 

huyện, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất 

quyền thi đấu, quyền chỉ đạo, quyền trọng tài, hủy bỏ thành tích của cá nhân vi 

phạm và thành  tích của đồng đội có cá nhân vi phạm. 

Căn cứ Thông tư số 57/2003/TT-BGD&ĐT, ngày 11/12/2003 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 15/2002/CT-TTg ngày 

26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động 

TDTT trong ngành giáo dục và đào tạo, nếu BTC xác định đúng trường hợp gian 

lận về hồ sơ, nhân sự của VĐV thì đơn vị có VĐV đó sẽ không được xét danh 

hiệu thi đua cuối năm của ngành và thủ trưởng đơn vị cũng sẽ bị ảnh hưởng 

trong xét danh hiệu thi đua cá nhân. 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng cho HKPĐ huyện Mỹ Tú 

lần thứ 36 - năm 2021. Chỉ Ban tổ chức mới có quyền sửa đổi, bổ sung khi cần 

thiết./. 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

  

 

 Lê Thanh Khởi 


