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THÔNG BÁO SỐ 1 

Một số nội dung chuẩn bị tổ chức HKPĐ thành phố 

 

Căn cứ Quyết định số 6427/QĐ-BCĐ ngày 17/11/2022 của Ban Chỉ đạo 

HKPĐ thành phố Phan Thiết lần thứ XXV, năm học 2022-2023 về việc thành lập 

Ban Tổ chức HKPĐ thành phố Phan Thiết lần thứ XXV, năm học 2022-2023; 

Nhằm để chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tổ chức, Ban Tổ chức 

HKPĐ thành phố Phan Thiết lần thứ XXV, năm học 2022-2023 thông báo đến các 

trường lưu ý thực hiện một số nội dung sau:  

1. Thời gian tổ chức các môn thi đấu HKPĐ thành phố 

- Thi đấu từ ngày 07/01/2023 đến ngày 15/01/2023 (thời gian, địa điểm cụ 

thể các môn thi Ban Tổ chức sẽ có lịch thi đấu). 

- Các môn thi đấu: Bóng bàn, Cầu lông, võ Vovinam, võ Cổ truyền, Bơi lội, 

Điền kinh (02 cấp học) Kéo co (THCS) và khai mạc, bế mạc HKPĐ (Lễ khai mạc 

dự kiến ngày 12/01/2023).  

2. Thời gian các đơn vị gửi hồ sơ đăng ký: chậm nhất đến ngày 15/12/2022. 

Các đơn vị nộp hồ sơ đăng ký phải đảm bảo đầy đủ các thành phần hồ sơ theo 

đúng quy định tại Điều lệ; bộ phận tiếp nhận sẽ từ chối nhận nếu hồ sơ của đơn vị 

thiếu, sai, không đủ theo quy định. 

3. Thời gian, địa điểm họp chuyên môn 

- Thời gian: ngày 22/12/2022 

+ Buổi sáng: 8 giờ, các môn Bóng bàn, Cầu lông, võ Cổ truyền, Vovinam; 

+ Buổi chiều: 14 giờ, các môn Bơi lội, Điền kinh và Kéo co (THCS). 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hoá, thể thao và Du lịch thành phố. 

4. Một số nội dung khác 

- Các trường tự liên hệ với cơ sở y tế để khám sức khoẻ cho vận động viên 

tham gia HKPĐ (Ban Tổ chức đã có phân công cho thành viên phụ trách y tế). Kết 

luận khám sức khoẻ phải ghi rõ: ví dụ Đủ sức khoẻ thi đấu môn Điền kinh, Cầu 

lông … . 
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- Vận động viên tham gia HKPĐ thành phố phải đảm bảo đúng đối tượng, 

đúng độ tuổi quy định, đúng kết quả học tập và đủ sức khoẻ tham gia môn đã đăng 

ký thi đấu. 

- Các trường tuyển chọn lực lượng vận động viên có thành tích tốt nhất của 

đơn vị (thông qua HKPĐ cấp trường) để tham gia HKPĐ thành phố. Thông qua 

HKPĐ thành phố Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn lực lượng vận động viên có thành 

tích tốt nhất, chất lượng cao nhất tham gia HKPĐ tỉnh Bình Thuận.  

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời 

phản ánh đến Ban Tổ chức (qua số điện thoại: 0252.3721757 hoặc 0918370043 

gặp Huy) để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận:     
- Các trường TH, THCS (thực hiện); 
- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức HKPĐ;  

- Lưu: VT, TH (H).   

   

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT 

Thân Trọng Lê Hà 
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