
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÂM ĐỒNG 
CÔNGĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC 

 
Số: 95/CĐN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lâm Đồng, ngày 12 tháng 10 năm 2020 

Vv Tổ chức giải bóng chuyền chào mừng  
Đại hội Đảng các cấp; 90 năm Ngày thành lập  
Hội LHPN Việt Nam và mừng Ngày nhà giáo  
Việt Nam 20/11.  

 

                         Kính gửi:  

                   - Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;  

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

                                           - Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng năm học 2020 – 
2021; Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI tiến tới Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 
Nhằm góp phần vào phong trào rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng giảng dạy, 
công tác cho cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trong ngành Giáo dục. 
Căn cứ Quy chế phối hợp giữa CĐGD tỉnh với Sở GDĐT và được sự thống nhất của 
Ban Giám đốc trong cuộc họp ngày 12/10/2020, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Lâm 
Đồng tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ với các nội dung cụ thể như sau:  

I. Tổ chức cấp cơ sở 

1. Nội dung tổ chức: Bóng chuyền nam, nữ (6 x 6) 

2. Đối tượng tham gia  

CBNGNLĐ đang công tác ở các đơn vị giáo dục và các trường học thuộc ngành 
Giáo dục Lâm Đồng.. 

3. Thành lập đội 

- Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Giáo 
dục và Đào tạo (GDĐT) trên địa bàn tổ chức giải cấp cơ sở và tuyển chọn thành lập 
đội tuyển tham dự cấp ngành.  

- Các đơn vị trực thuộc trên từng địa bàn huyện, thành phố tổ chức thi đấu cấp 
cơ sở và tuyển chọn thành lập đội tuyển tham dự cấp ngành (phân công đầu mối phụ 
trách kèm theo).    

4. Thời gian hoàn thành cấp cơ sở: Trước ngày 02/11/2020 

II. Tổ chức thi cấp ngành 

1. Nội dung: Bóng chuyền nam, nữ (6 x 6) 

2. Đơn vị dự thi 

- LĐLĐ các huyện, thành phố phối hợp cùng với Phòng GDĐT trên địa bàn là 
01 đơn vị dự thi, được thành lập 01 đội bóng chuyền nam (6x6) và 01 đội bóng chuyền 
nữ (6x6) tham dự giải cấp ngành.  



- Các đơn vị trực thuộc trên từng địa bàn huyện, thành phố là 01 đơn vị dự thi, 
được thành lập 01 đội tuyển bóng chuyền nam (6 x 6) và 01 đội tuyển bóng chuyền nữ 
(6 x 6) tham dự giải cấp ngành.  

- Thời gian đăng ký dự thi cấp ngành (theo mẫu): Trước ngày 04/11/2020. 

3. Thời gian tổ chức cấp ngành: 02 ngày, ngày 07 và 08/11/2020 tại trường 
CĐSP Đà Lạt. Bắt thăm thi đấu lúc 8h30 ngày 06/11/2020 tại Trường CĐSP Đà Lạt. 

4. Thể lệ: Theo Điều lệ Giải Bóng chuyền hiện hành (kèm theo). 

5. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 04 giải khuyến khích cho 
mỗi nội dung thi. Mức giải thưởng chi theo qui định của Ban tổ chức giải cấp ngành.  

6. Các đoàn về dự thi phải có mặt từ khi khai mạc đến khi bế mạc giải.  

III. Kinh phí tổ chức giải  

1. Thi cấp cơ sở  

- LĐLĐ các huyện, thành phố phối hợp cùng Phòng GDĐT trên địa bàn, thống 
nhất kinh phí, xây dựng kế hoạch và tổ chức giải cho khối trực thuộc. 

- Các đơn vị trực thuộc CĐGD tỉnh trên từng địa bàn chủ động họp bàn, thống 
nhất kế hoạch tổ chức và phương thức đóng góp kinh phí, đảm bảo đoàn kết và công 
bằng.  

- Kinh phí tham gia của mỗi đơn vị: Từ hỗ trợ của chính quyền và kinh phí hoạt 
động của công đoàn.  

2. Thi cấp ngành  

- Ban tổ chức cấp ngành chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức giải và khen 
thưởng.  

- Các đơn vị có người tham gia giải chịu trách nhiệm về công tác phí.  

 

Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố và 
Phòng GDĐT trên địa bàn phối hợp tổ chức giải cấp cơ sở và thành lập đội tham gia 
cấp ngành thiết thực hiệu quả; CĐCS các đơn vị trực thuộc báo cáo cấp ủy Đảng, phối 
hợp với chính quyền triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Các đơn vị có người tham gia 
thi đấu, tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để việc tổ chức và tham gia giải được 
thành công tốt đẹp./-  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- LĐLĐ tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở GDĐT; 
- Đơn vị, trường học trực thuộc Sở; 
- BCH, UBKT CĐGD Tỉnh; 
- Các phòng ban Sở; 
- Website CĐN; 
- Lưu: CĐN 

          TM. BAN THƯỜNG VỤ 
                    CHỦ TỊCH  

 
 
 
 
 
 

                   Ngô Văn Sơn 
 
 
 
 



PHÂN CÔNG ĐẦU MỐI PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN  
KHỐI TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH 

(Kèm theo công văn số 95/CĐN, ngày 12/10/2020)  

 

STT ĐỊA BÀN  

HUYỆN/TP 

ĐẦU MỐI PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN  

CĐCS   

GHI CHÚ  

1 Cát Tiên Trường THPT Cát Tiên Đầu mối:  

mời họp, thống 
nhất kế hoạch, 

kinh phí tổ chức; 
báo cáo kết quả tổ 
chức cấp cơ sở và 
đăng ký thi đấu 

cấp ngành. 

2 Đạ Tẻh Trường PT DTNT Liên huyện phía nam 

3 Đạ Huoai Trường THPT Đạ Huoai 

4 Bảo lộc Trường THPT Bảo Lộc 

5 Bảo Lâm Trường THPT Bảo Lâm 

6 Di Linh Trường THPT Lê hồng Phong 

7 Đức Trọng Trường THPT Nguyễn Thái Bình 

8 Lâm Hà Trường THPT Lâm Hà 

9 Đam Rông Trường THPT Võ Nguyên Giáp 

10 Đơn Dương Trường THPT Đơn Dương 

11 Lạc Dương Trường THCS&THPT Đạ Sar 

12 Đà Lạt Trường THPT Tây Sơn 

*Lưu ý: Đối với các đơn vị thuộc huyện Đạ Huoai có thể phối hợp cùng với các đơn 
vị huyện Đạ Tẻh để tham gia thi đấu cấp cơ sở và thành lập đội tham gia cấp ngành. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĐIỀU LỆ  
GIẢI BÓNG CHUYỀN CÁN BỘ, NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG  

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG  
NĂM HỌC 2020 - 2021 

 (Kèm theo công văn số: 95/CĐN ngày 12 tháng 10 năm 2020) 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 

- Thực hiện kế hoạch hoạt động Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng năm học 2020 
– 2021, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI tiến tới Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. - 
Động viên, khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu bóng chuyền trong các thầy 
cô giáo và cán bộ công chức trong toàn ngành.  

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, phòng chống 
dịch bệnh Covid-19, duy trì đẩy mạnh phòng trào rèn luyện sức khỏe trong nhà trường 
và cơ quan giáo dục.  

2. Yêu cầu: Giải bóng chuyền cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục 
phải được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG  

Bóng chuyền nam, nữ (6x6) 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC  

Giải tiến hành theo 2 cấp:  

1. Cấp cơ sở: hoàn thành trước ngày 02/11/2020.  

+ Do Liên đoàn Lao động huyện, thành phố phối hợp với Phòng GDĐT trên địa 
bàn tổ chức cho khối trực thuộc; 

+  CĐCS trực thuộc CĐGD tỉnh trên từng địa bàn huyện, thành phố phối hợp tổ 
chức (theo phân công đầu mối phụ trách).    

2. Cấp ngành: Tổ chức trong 02 ngày, 07 và 08/11/2020 tại trường CĐSP Đà 
Lạt. Bốc thăm thi đấu lúc 8h30 ngày 06/11/2020 tại trường CĐSP Đà Lạt.  

IV. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG, THỦ TỤC ĐĂNG KÍ 

1. Đối tượng: Các thầy, cô giáo, CNV đang công tác trong ngành đều được 
tham gia.  

2. Đơn vị dự thi  

- LĐLĐ huyện, thành phố phối hợp với Phòng GDĐT, sau khi tổ chức thi đấu 
sẽ thành lập đội tuyển (01 bóng chuyền nam, 01 bóng chuyền nữ) tham gia cấp ngành.  

- CĐCS các đơn vị trực thuộc, sau khi tổ chức thi đấu cấp cơ sở sẽ thành lập đội 
tuyển (01 bóng chuyền nam, 01 bóng chuyền nữ) tham gia cấp ngành.   

3. Số lượng đăng kí dự thi: Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 12 VĐV cho 01 đội 

4. Thủ tục đăng ký: Danh sách đăng ký (theo mẫu) bằng bản Scan (dấu đỏ) gửi 

về email CĐGD tỉnh: cdgd@lamdong.edu.vn trước ngày 04/11/2020.  



  5. Thể thức thi đấu: Thi đấu theo thể thức 3 hiệp thắng 2; mỗi hiệp 25 điểm, 
riêng hiệp quyết thắng (hiệp 3) thi đấu 15 điểm.  

- Tùy theo số đội đăng ký, Ban tổ chức sẽ tiến hành thủ tục bốc thăm chia bảng 
và có hình thức thi đấu phù hợp.  

 6. Luật thi đấu 

- Áp dụng Luật Bóng chuyền hiện hành. 

- Bóng thi đấu: Thăng Long V7400  

- Trang phục: Đảm bảo trang phục thi đấu đúng quy định.  

   7.  Cách tính điểm, xếp hạng: Theo quy định  

        8. Giải thưởng: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 04 giải khuyến khích cho mỗi 
nội dung thi.         

V.  KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng: Ban Tổ chức tặng cờ, giải thưởng cho các đội đạt giải nhất, 
nhì, ba (2 giải ba) v khuyến khích.  

2. Kỷ luật: Huấn luyện viên, vận động viên vi phạm điều lệ; vi phạm tư cách 
CBNGNLĐ sẽ bị cảnh cáo đến truất quyền thi đấu và thông báo cho đơn vị chủ quản 
biết.  

VI. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 

 Chỉ có Ban tổ chức cấp Ngành mới có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ nếu xét 
thấy có lợi cho phong trào. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC LÂM ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
     Đơn vị: ................................................    Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

   

DANH SÁCH  
ĐĂNG KÝ THAM GIA MÔN BÓNG CHUYỀN CẤP NGÀNH 

NAM/ NỮ 

 Cán bộ phụ trách:......................điện thoạị CĐ: ....................DĐ:...........................                     
   
Danh sách cán bộ và VĐV tham dự  

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ  GHI CHÚ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

       

  Tổng số     

 

  
 …………, ngày        tháng   năm 2020 

  TM. BAN CHẤP HÀNH 

  (ký tên  và đóng dấu ) 
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