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THÔNG BÁO SỐ 3 

Bổ sung cách tính thành tích thi đấu của các đơn vị tham dự  

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 

 

Căn cứ mục IX. Điều khoản thi hành tại Điều lệ số 47/ĐL-ĐHTDTT của 

Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 và sau 

khi tiếp thu đề nghị của các đơn vị tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ IX năm 2022. Ban Chỉ đạo tỉnh bổ sung cách tính thành tích thi đấu 

như sau: 

Tại khoản 2 mục V Điều lệ số 47/ĐL-ĐHTDTT quy định: 

2. Đánh giá kết quả thành tích của các đơn vị tham dự Đại hội 

- Ban Tổ chức Đại hội xếp hạng toàn đoàn căn cứ vào bảng tổng sắp huy 

chương đạt được của từng đơn vị theo thể thức Olympic.  

Nay bổ sung như sau: 

2. Đánh giá kết quả thành tích của các đơn vị tham dự Đại hội 

- Ban Tổ chức Đại hội xếp hạng toàn đoàn căn cứ vào bảng tổng sắp huy 

chương đạt được của từng đơn vị theo thể thức Oyimpic, trong đó huy chương 

môn Bóng đá được tính hệ số 3; môn Bóng chuyền, Bóng chuyền hơi, Kéo co 

được tính hệ số 2. Các đơn vị chỉ được xếp hạng toàn đoàn khi tham gia từ 8/15 

môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022. 

Trên đây là Thông báo của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ IX năm 2022 đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các ngành, 

các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Dương Xuân Huyên PCT TT UBND tỉnh, 

Trưởng BCĐ (b/c); 

- Thành viên BCĐ (Quyết định 2162/QĐ-UBND); 

- Thành viên BTC (Quyết định 123/QĐ-BTC); 

- VP UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội 

Biên phòng, Sở GD&ĐT; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở VHTTDL 

- Phòng VH-TT, TTâm VHTTTT các huyện, TP; 

- Văn phòng Sở, Phòng QL TDTT; 

- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; 

- Trang TT SVHTTDL (đăng tải); 

- Lưu: VT, QL TDTT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Nguyễn Phúc Hà 
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