
BANTOCHUC
HOI THAO CNVCLD cHAo MUNG
D~ HOI D~ BIEU ToAN ouoc

LAN THU XIII CVA DANG

CQNGHOAxAHOICHiT NGHiAVJ¥TNAM
DQcIfP ..TV do - H,nh phuc

An Giang, ngay 14 thang 10 ndm 2020

DIEUL$
HOithao CNVCLD chao mirng D,i hOiD,i bi~u toan quac

IAnthtl xm cua Ding

Nham thi€t thirc chao rmrng cac ngay l~ 16'0cua d~t mroc trong nam 2020;
hu6ng d€n chao mimg Dai hQi d~i bi8u toan quec IAnth(r XIII cua Dang; Ban Ta
chirc HQi thao ban hanh Dieu Ie thi d~u nhu sau:

I.MVC etcn, ytU cAu
1.Myc dich:
- DAymanh ta chirc cac heat dQng van hoa, van nghe, the due the thao trong

luc lUQ11gCNVCLD; hu6ng d€n chao mimg Dai hQi dai bi8u toan qu6c IAntlnr
XIII cua Dang.

- Nh~m phat dQng CNVCLD tham gia t~p luyen TDTT huong irng phong
trao "Toan dan ren luyen than th€ theo guong Bac H6 vi dai" d8 tang cirong sire
khoe, phuc vu lao dQng san xu~t, xay dung 16i s6ng lanh manh, nang cao do; s6ng
van hoa, tinh thAnva gop phAn h~n ch€ nhiing te n~n xii hQi.

2. Yeu cAu:
- HQi thao phai ~o khong khi soi nai, vui tuai, ph~n kh6i trong CNVCLD

va t~o dieu ki~n de CNVCLD giao luu, chia se kinh nghiem trong sinh ho~t van
hoa, th8 d\lC the thao va trong san x~t.

- Th\lc hien nghiem ruc cac bien pbap bao dam an toan phong, ch6ng dich
thea quy dinh cua nganh Y t~ (nhu deo khAu trang, sat khuAn tay ... ).

- Th\lc hien nghiem ruc chi tbi 15 cua Thu tu6ng Chinh phu ve viec ch6ng
gian l~n, tieu C\lCtrong cac ho~t dQng Th€ d\lC the thao.

- Tuyen truyen, v~n dQng l\lc IUQ11gCNVCLD hUOngUng, dAng thai tuyen
chQn va cu v~ dQng vien d\l thi dUng d6i tuQ11g.

- Ta chuc chu dao, nghiem ruc, an toan va ti~t kiem.
- Cac dQi tham d\l phai ch~p hanh nghiem Lu~t, Dieu Ie va cac quy dinh

cua Ban ta chuc.
- Bao cao sa k€t, tang k€t, khen thUOng va Icy lu~t phai kip thai, dung quy

dinb.
ll. THm GIAN vA DJA DIEM Tm DAu
1.ThOi gian
- Dang Icy: d€n h€t ngay 06/11/2020 (thu Sau), giri ve Ban Tuyen giao Lien

doan Lao dQng tinh An Giang.
- HQp bac tham x@pljch thi diu: 08 gia 30 ngay 10/1112020 (thu Ba), t~i

HQi truang Lien doan Lao dQng tinh An Giang.
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- ThOi gian tA clnrc: tit ngay 12/11 - 14/11/2020.
2. Bja di@mthi dAu: tai Nha Van hoa Lao dQng tinh An Giang.
III. B6I TUQNG TRAM DVvA QUY BIND BANG KY
1.B6i ttrqng dtrQ'c tham d"
La can bQ, cong chirc, vien clnrc, cong nhan lao dQng dang cong tac va sinh

hoat tai cong doan co sa CCDCS) co quan, dan vi, doanh nghiep tnrc thuoc LDLD
tinh, Cong doan Giao due, Y t~ va CDCS doanh nghiep true thuoc LDLD thanh
phb Long Xuyen, Trong do:

- CDCS true thuoc tinh co th~ trung dung v~n dQng vien (VDV) tit cac cong
doan thanh vien, cong doan bQph~n tnrc thuoc (dinh kern danh sach). Cac CDCS
con lai chi cir VDV la doan vien va nguoi lao dQng tai co quan, dan vi.

- Dbi voi Cong doan Giao due, Y t~ va cong doan co sa CCDCS) doanh
nghiep true thuoc LDLD thanh phb Long Xuyen: m6i dQi chi sir dung VDV la
can bQ, cong chuc, vien chuc, cong nhan lao dQng cua ca quan, dan vi, doanh
nghi~p chu quan.

- VDV chi thi dAucho dan vi chu quan; khong duQ'c lien quan ho~c thi dAu
cho dan vi khac trir mon cau long (nh6m III). N~u Ban T6 chuc phat hi~n ho~c
co khi~u n~i, sau khi xac minh dUng, Ban T6 chuc se lo~i ca dQiva xoa b6 k~t qua
thi dAu.

2. Cac vin dQng vien khong dovc tham gia
- CNVCLD dang trong thOi gian bi ky lu~t co quy~t dinh cua co quan chu

quan ho~c bi ky lu~t trong ho~t dQng th~ d\lc th~ thao co quy~t djnh cua nganh
Van hoa, Th~ thao va Du Ijch.

- VDV la can bQ, chi~n si hIc IUQ'Dgvii trang duQ'cbi~t phai h6 trQ'cac dan
vi, khong duQ'cdang leY thi dAucho dan vi duQ'ch6 trQ'.

- VDV dang t~p trung t~i Trung tam Dao t~o, HuAn luy~n va Thi dAuTh~
d\lc th~ thao tinh An Giang ho~c da dang ky thi dAu tit giai h~ng ba d~n chuyen
nghi~p qubc gia tit nam 2018 - 2019.

3. H8 So', thii t1}cdang Icy tham d"
- M6i dan vi dang leY 01 truang doan; m6i VDV dang ky thi dAu01 mono
- Danh sach VDV tham gia tUng mon co xac nh~n cua Thu truang dan vi.

(rnJu dinh kern).
- GiAyxac nh~n co tham gia bao hi~m xa hQiClla VDV CnguOilao dQng) do

ca quan Bao hi~m xa hQihuy~n, tinh xac nh~ d~n thang 10/2020 (rndudinh kern).
* Chuy:
- Cac VDV khi thi dAuphai mang theo ha sa ca nhan (ban chinh), gam:
+GiAyxac nh~n co tham gia bao hi~m xa hQi cua VDV.
+ GiAychUng minh nhan dan ho~c The can cucrc cong dan.
- Ban T6 chuc se ki~m tra, gift GiAy chUng minh nhan dan ho~c The can

cucrc cong dan cua VDV trucrc m6i tr~n dAu, sau m6i tr~n thi dAuBan T6 chilc se
tra l~i cac giAy to my than. N~u VDV khong mang du he, sa theo quy dinh se
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khong diroc thi dAu, khong giai quyet moi tnrong hop cho b6 sung h6 sa VDV.
Cac dan vi chi dircc khieu nai v~ nhan Sl,I tnroc gio thi dAu,neu khieu nai trong va
sau tr~n dAuBan T6 chirc khong giai quyet,

- DSn gio thi dAuneu dan vi dSn trS qua 15phut so voi quy dinh xem nhu bo
cuoc tr~n dAudo va se xoa bo tAtca thanh tich d§ thi dAu.

- M6i VDV nr chiu trach nhiem v~ sire khoe cua minh trong suot qua trinh
thi dAuva Thu tnrong ca quan, dan vi chiu trach nhiern ki8m tra va xac nhan VDV
dan vi minh dam bao sire khoe tham gia. Ban T6 chirc chi h6 tro sa, cApCUu khi
thi dAu.

IV. cAc MON THI DAu vA DIEU KIlN TO CHUC
1. Cac mdn thi d~u:
1. C~u long.
2. Co nrong
3. Bong chuyen hoi (Nfr).
2. Di~u ki~D tA chirc ciia cac mfin va DQidung thi d~u:
Cac nQi dung thi dAucua tUng mon phai co 04 dQi, doi, ca nhan cua 04 dan

vi tham d\1 thi BTC m&i tiSn hanh thi dAu.
v. QUY DJNH CT) THE TUNG MON
1. CAULONG
a) Nh6m tuAi thi d~u:
- Nhom I: Nam tiI 18 - 39 tu6i (sinh nam 2002 - 1981); Nfr tir 18 - 35 tu6i

(sinh nam 2002 - 1985).
- Nhom II: Nam ill 40 - 49 tu6i (sinh nam 1980 - 1971); Nfr tir 36 - 45 tu6i

(sinh nam 1984 - 1975).
- Nhom III: Nam ill 50 tu6i tra len (sinh nam 1970 vS tru6c); Nfr tu 46 tu6i

tra len (sinh nam 1974 vS tru&c).
b)NOiduDgthid~u:
- Nhom I thi dAu3 nQi dung: doi nam, doi nu va doi nam - nu ph6i hgp.
- Nhom II thi dAu2 nQi dung: doi nam, doi nil'.
- Nhom III thi dAu2 nQi dung: doi nam va d6i nam - nu ph6i hgp.
c) Dang Icy thi d~u:
- M6i VDV dugc dang kY thi dAu t6i da 2 nQi dung a mQt nhom tu6i (nhom

I, nhom II, nhom III).
- M6i dan vi dang kY thi dAu:T6i da 02 doi nam, 02 doi nfr va 02 doi nam

nil' ph6i hgp cho m6i nhom tu6i.
- Rieng cac VDV nh6m III du:r;c lien kit dang kY thi d6u (phai aur;c Ban

chdp himh CDCS cua hai dan vi thoa thugn bang van ban va geri cho Ban T6 chuc
khi dang kY thi ddu), m9i thu t'?lCkhac th'l!Chi¢n nhu quy ainh.

d) Th~ th.re thi d~u:
- Thi dAulo~i trl,IctiSp 1 lk thua.
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- Cac tr~n, thi d~u trong 3 van thang 2 (m6i van 21 diem), tinh diem true tiSp.
d) cAu thi d§u: Sirdungqua c~u long Vina Star 49.
e) Lu~t: Ap dung Luat do UBTDTTVN ban hanh nam 2006 (nay la BQVan

hoa, ThS thao va Du lich).
g) Thoi gian thi d~u:nr ngay 12/11 - 1411112020.
2. MON COTUONG
a) Dang kY thi d~u:M6i dan vi diroc dang Icy thi d~u t6i da 02 VE>V.
b) Tinh ch§t: Thi d~u ca nhan nam va dong dQi nam.
c) Th~ thirc thi d~u:
- Thi d~u thea h~ Thuy Si' 7 van.
- Thai gian m6i van ca cho ca 02 VDV la 60 phut, Sau 60 phut van ca chua

kSt thuc Ban t6 chirc se d~t d6ng h6 va them cho m6i VDV 15 phut dS hoan thanh
van ca.

d) Cach tinh di~m va x~p h~ng: Thang 01 diem, hoa 0,5 diem, thua 0 diSm.
- Ca nhan: Can ctr s6 diem dS xSp hang. Truong hop VDV bang diSm nhau

se thea thir tir Uti tien: t6ng diSm d6i khang gifra cac d~u thu d6ng diSm; h~ s6
Bucholz; s6 van th~ng; s6 van c~m quan den (di sau); s6 van th~ng b~ng quan den;
van d~u gifra cac d~u thu (nSu g~p nhau) va mau quan van nay; b6c tham xSp h[;U1g.

- D6ng dQi: La t6ng thu hC;lngcua 02 VDV trong dQi cQng IC;li,dQi nao co
t6ng thuc hC;lngth~p nh~t xSp tren, nSu nhiSu dQi co t6ng thu hC;lngb~ng nhau, thi
dQinao co VDV cu6i cung xSp tren thi dQido duqc xSp tren.

d) Thiri gian thi d~u: tir ngay 12/11 - 13/1112020.
e) Lu~t tbi d§u: Ap d\lng thea Lu~t Co tu6ng hi~n hanh cua Oy ban TDTT

Vi~t Nam (nay la BQVan hoa, ThS thao va Du ljch).
3. MON BONG CHUYEN Hal (N{j):
a) HA SO' thi d~u:
- M6i dan vj dugc dang ky 01 dQi.
- Danh sach dang k:Y thi d~u dan anh 3 x 4 (co d~u xac nh~n cua thu truOng

dan vi) g6m: 01 HLV, 10 VDV.
b) ThOi gian thi d~u: tir ngay 12/11 - 14/11/2020.
c) PbU'O'ngan thi d§u:
- Tuy thea s6lugng dQidang cy, se co phuang {mt6 chuc thi d~u C\l thS.
- Cac tr~n d~u dSu tiSn hanh trong 01 van thi d~u dSn 21 diSm (dugc 10

diSm d6i san).
* Cach tinh iliJm: Th~ng 2 diSm, thua 1 diSm, b6 cUQc0 diSm.
DQi nao co t6ng s6 diSm cao se xSp tren. TruOng hgp co nhiSu dQi d6ng

diSm se xac dinh dQixSp tren thea thu t\1'nhu sau:
+ Ty s6 t6ng van th~ng/t6ng van thua.
+Ty s6 t6ng diSm th~ng/t6ng diSm thua.
+KSt qua g~p nhau trvc tiSp.
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d) Lu~t thi d~u:
- Ap dung Luat bong chuyen hoi do T6ng CI,lC ThS due ThS thao ban hanh

nam 2015 va mot s6 di~u sua d6i b6 sung.
- Thi d~u bong chuyen hoi Dong L\Ic (180g - 200g).
- Chi~u cao hroi 2m, kich thuoc san thi d~u: 6 x 12 m.
d) Trang phuc thi d~u: Cac doi tham gia thi d~u b~t buoc phai co 2 bQ

trang phuc thi d~u khac mau va phai co s6 den tnroc ngirc va sau lung.
VI. KHEN THUONG vA KY LU~ T
1.Khen thurrng
- Ngay sau khi k~t thuc thi d~u cua tung mon, Ban T6 chirc se trao giai

thuong va huy chuang cho cac ca nhan, t?P thS dat giai I, II, III a tung nQi dung
cua cac mon thi d~u.

- ,BTC se trao giai nh~t, nhi va d6ng hang ba, n~u co nr 6 dQi, doi, ca nhan
tham dir, tnrong hop chi co nr 4 dQi,doi, ca nhan tham du thi chi trao giai I, II;

2. Ky lu~t
- Ban T6 chirc HQi thao se ap dung Nghi dinh s6 46/20191ND-CP ngay

27/5/2019 cua Chinh phu Quy dinh v~ vi~c xu ph~t vi ph~m hanh chfnh trong nnh
Vl,lC thS thao d6i vai t?P thS, ca nhan vi ph~m diSu l~, lu?t thi d~u lam anh huang
d~n ti~n trinh t6 chuc HQi thao.

- Chi co TruOng doan ho~c HLV mai co quySn khi~u n?i b~ng van ban. Dan
vi khi~u n~i phai nQP 500.000 d6ng (nam tram ngan d6ng) phi khi~u n?i cho Ban
T6 cht'rc. Sau khi giai quy~t, dQi khi~u n?i dung se duQ'cBan T6 chuc hoan tra phi
khi~u n?i, dQinao vi ph~m se bi xoa b6 thanh tich thi d~u d~t duQ'c.

VII. CHE DO
Cac dQitlJ tuc chi phi an nghi, di chuySn trong su6t th'ai gian tham dlJ.
VIII. NHUNG QUY f>JNHKHAc
DiSu l~ nay co hi~u ll,fckS tu ngay ky, chi co Ban T6 chtrc mai co quySn sua

d6i, b6 sung DiSu l~ khi c~n thi~t./~

BANTOCHUC
, ? G BAN



………………………. 

……………………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày     tháng     năm 2020 

 

DANH SÁCH 

XÁC NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG (VẬN ĐỘNG VIÊN)  

CÓ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2020 
(Tham gia Hội thao CNVCLĐ chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng) 

 

 

Xác nhận của cơ quan BHXH 

(Ký tên và đóng dấu) 

…………………………..…………………. 

……………………..………………………. 

………………………….…………………… 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

   

* Đề nghị: Ghi Số điện thoại của Trưởng đoàn để BTC liên hệ khi cần thiết. 

 

 

STT Họ và Tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác 
Số sổ Bảo 

hiểm xã hội 

Số 

CMND 

Môn 

đăng ký 

thi đấu 
Nam Nữ 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

…        

        

        

        



DANH SÁCH CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

CÓ CĐCS THÀNH VIÊN HOẶC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRỰC THUỘC 

(Các đơn vị được sử dụng VĐV ở các công đoàn thành viên và công đoàn bộ phận) 

 

1. Kho bạc Nhà nước An Giang. 

2. Trường Đại học An Giang. 

3. Sở Tư pháp An Giang. 

4. Trung tâm phát triển Quỹ đất AG. 

5. Chi cục Quản lý thị trường AG. 

6. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

7. Cty CP Rau quả thực phẩm AG. 

8. Cty XNK Nông sản thực phẩm AG. 

9. Cty CP Điện nước AG. 

10. Cty CP Phát triển Du lịch AG. 

11. Cty CP Du lịch. 

12. Cty TNHH 1 TV Phà AG. 

13. Cty CP Tập đoàn Lộc trời 

14. Cty CP Xuất nhập khẩu AG. 

15. Cty TNHH MTV Xây lắp AG. 

16. Cty CP Tập đoàn Sao mai. 

17. Cty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi AG. 

18. Cty CP Địa ốc AG. 

19. Chi nhánh 1 – Cty CP 434. 



- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    An Giang, ngày      tháng        năm 2020 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ 

*** 
- Huấn luyện viên:  - - - - - - - - - - - - - - - - -, SĐT:- - - - - - - -                            - Trưởng đoàn:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , SĐT: - - - - - - - - - -  

- Vận động viên: 

 Ảnh (3 x 4) 

 

 

 

 

Ảnh (3 x 4) 

 

Ảnh (3 x 4) 

 

Ảnh (3 x 4) 

 

Ảnh (3 x 4) 

 

Họ Tên      

Năm sinh      

Số áo      

 Ảnh (3 x 4) 

 

 

 

 

Ảnh (3 x 4) 

 

Ảnh (3 x 4) 

 

Ảnh (3 x 4) 

 

Ảnh (3 x 4) 

 

Họ Tên      

Năm sinh      

Số áo      

Các VĐV có tên trong danh sách đủ sức khoẻ tham gia Hội thao CNVCLĐ chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./. 

 Thủ trưởng đơn vị 

 

 



 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    An Giang, ngày      tháng        năm 2020 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

MÔN CẦU LÔNG 

*** 

- Huấn luyện viên:  - - - - - - - - - - - - - - - , SĐT: ……………………. 

- Vận động viên: 

 

TT 

 
Họ và tên 

Năm sinh 
Nhóm I Nhóm II Nhóm III Ghi chú 

Đôi nam 

(18 – 39t) 

Đôi nữ 

(18 – 35t) 

Đôi 

nam +nữ 
Đôi nam 

(40 – 49t) 

Đôi nữ 

(36 – 45t) 

Đôi nam 

50t trở 

lên 

Đôi 

nam +nữ  
Nam Nữ 

1 Nguyễn A +  Lê Văn B   x        

2 Ng Thị C + Trần Thị D    x       

3 Ng Văn E + Trần Thị F     x      
4            

- Nhóm I: Nam từ 18 - 39 tuổi (sinh năm 2002 - 1981); Nữ từ 18 - 35 tuổi (sinh năm 2002 - 1985). 

- Nhóm II: Nam từ 40 - 49 tuổi (sinh năm 1980 - 1971); Nữ từ 36 - 45 tuổi (sinh năm 1984 - 1975). 

- Nhóm III: Nam từ 50 tuổi trở lên (sinh năm 1970 về trước); Nữ từ 46 tuổi trở lên (sinh năm 1974 về trước). 

 

Các VĐV có tên trong danh sách đủ sức khoẻ tham gia Hội thao CNVCLĐ chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng./. 

 

 Thủ trưởng đơn vị 



- - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - -  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    An Giang, ngày      tháng        năm 2019 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

MÔN CỜ TƯỚNG  

*** 

 

- Huấn luyện viên:  - - - - - - - - - - - - - - - , SĐT: ……………………. 

- Vận động viên: 

 

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú 

1    

2    

 
Các VĐV có tên trong danh sách đủ sức khoẻ tham gia Hội thao CNVCLĐ chào mừng 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./. 

 

 Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

BẢN THỎA THUẬN 

Về việc liên kết đăng ký thi đấu môn Cầu lông - nhóm III 

 

  

 Lúc…………giờ, ngày……./……../2019, tại:………………………………………….....…………, Công 

đoàn cơ sở………………………………..……………………………………….………………………..…… Tên vận 

động viên:…………………………………………...………………… sinh ngày ……/……/19…… và Công 

đoàn cơ sở…………………………………………………………….………………………….……… Tên vận động 

viên: ……………………………..……………………………..sinh ngày ……/……/19……..… 

Hai đơn vị chúng đồng ý liên kết đăng ký vận động viên thi đấu môn Cầu lông – 

Nhóm III ại Hội thao CNVCLĐ chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; trên tin thần tự nguyện, được thủ trưởng hai đơn vị thống nhất và cho phép liên 

kết. 

 Đề nghị Ban tổ chức Hội thao CNVCLĐ chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng xem xét chấp thuận. 

 Chân thành cảm ơn! 

 

TM. BCH CĐCS……………………………… 

CHỦ TỊCH 

(KÝ TÊN ĐÓNG DẤU) 
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         * Nơi nhận: 
          - LĐLĐ tỉnh; 

          - Lưu:…. 
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