
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN BỘ TƯ PHÁP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 79/CĐBTP-VT 
V/v đăng ký tham gia giải thể thao năm 2022  

chào mừng 77 năm Ngày truyền thống ngành  

Tư pháp 28/8/1945-28/8/2022 

Hà Nội, ngày  29  tháng 7 năm 2022 

  

Chào mừng 77 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam 

(28/8/1945-28/8/2021), thực hiện Kế hoạch số 76/KH-CĐBTP ngày 27/7/2022 của 

Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp tổ 

chức Giải thi đấu thể thao với các môn thi đấu cụ thể như sau: 

1. Môn Kéo co 

- Đối tượng tham gia: Là công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên 

công đoàn các đơn vị thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp và cán bộ, viên chức, đoàn 

viên công đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội. 

- Mỗi đơn vị thành lập 01 đội gồm 10 vận động viên (04 nam, 06 nữ), không 

kể dự bị. Trường hợp đơn vị không đủ người để thành lập 01 đội thì có thể liên kết 

với các đơn vị khác. Các đội bốc thăm thi đấu loại trực tiếp. 

- Cơ cấu giải thưởng: Gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và các giải 

khuyến khích. 

- Thời gian thi đấu dự kiến: Từ 15h30 ngày 26/8/2022 (thứ sáu).  

- Địa điểm: Trụ sở Bộ Tư pháp. 

Các đơn vị đăng ký tham gia thi đấu trước 10h ngày 10/8/2022 qua đồng chí 

Lưu Đức Hưng - Vụ Hợp tác quốc tế; emai:  ldhung@moj.gov.vn; điện thoại: 

024.62739527/0967370338. 

2. Môn bóng bàn 

- Thể thức thi đấu: Đơn nam; đôi nam; đôi nam nữ (có từ 04 đôi đăng ký thi 

đấu trở lên). 

- Cơ cấu giải thưởng: Gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và một số   giải 

phụ. 

Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; 

- Công đoàn các đơn vị thuộc Bộ. 
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- Thời gian thi đấu dự kiến: 17h00 đến 18h30 các buổi chiều từ ngày 

15/8/2022 đến 22/8/2022. 

- Địa điểm: Trụ sở Bộ Tư pháp. 

Các đơn vị đăng ký tham gia thi đấu trước 10h ngày 10/8/2022 qua đồng chí 

V  Minh Hải - Ph ng Quản trị, Văn ph ng Bộ; email: haivm@moj.gov.vn; điện 

thoại: 024.62739335/0969113186. 

3. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị các đơn vị đăng ký tham gia 

thi đấu Giải thể thao cử đội trưởng. Lịch bốc thăm và lịch thi đấu các môn thể thao 

trên sẽ được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và thông báo đến 

các đồng chí đội trưởng các đội thi đấu. 

Ban Thường vụ Công đoàn Bộ trân trọng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc Bộ quan tâm, tạo điều kiện cho các đoàn viên công đoàn của đơn vị tham gia 

thi đấu thể thao, góp phần vào sự thành công của Giải./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đảng ủy Bộ Tư pháp (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Đặng Hoàng Onah (để b/cáo); 

- Ban Văn thể Công đoàn Bộ (để thực hiện); 

- Văn ph ng Bộ (để p/hợp); 

- Đoàn Thanh niên Bộ (để phối hợp); 

- Cổng Thông tin điện tử BTP (để đưa tin); 

- Lưu: Ban TC-VP Công đoàn. 
 
 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Khương Thị Thanh Huyền 
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