
UBND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

BAN TỔ CHỨC HKPĐ THÀNH PHỐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1468/TB-BTC HKPĐ Phan Thiết, ngày 20 tháng 12 năm 2022 
 

THÔNG BÁO SỐ 2 

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:  

I. Thời gian, địa điểm thi đấu các môn tại HKPĐ thành phố 

1. Môn Cầu lông: Thi đấu từ ngày 07/01/2023 đến ngày 09/01/2023  

Địa điểm: Nhà thi đấu tổng hợp Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu 

thể thao tỉnh Bình Thuận 

2. Bóng bàn: Thi đấu từ ngày 07/01/2023 đến ngày 08/01/2023  

Địa điểm: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Phan Thiết. 

3. Võ Cổ truyền: Thi đấu từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 10/01/2023. 

Địa điểm: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Phan Thiết. 

4. Võ Vovinam: Thi đấu từ ngày 11/01/2023 đến hết ngày 12/01/2023. 

Địa điểm: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Phan Thiết. 

5. Điền kinh: Thi đấu từ ngày 12/01/2023 đến hết ngày 15/01/2023. 

Địa điểm: Sân vận động Phan Thiết. 

6. Bơi lội: Thi đấu từ ngày 13/01/2023 đến hết ngày 15/01/2023. 

Địa điểm: Hồ bơi Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh. 

7. Môn Kéo co: Thi đấu ngày 12/01/2023 (sau lễ khai mạc HKPĐ). 

Địa điểm: Nhà thi đấu tổng hợp Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu 

thể thao tỉnh Bình Thuận 

II. Lễ khai mạc HKPĐ: Sáng ngày 12/01/2023 

 1. Các đội nghi thức: 

 - Đội cờ Tổ quốc: 10 học sinh nam Trường THCS Nguyễn Trãi. 
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 - Đội kiệu Bác Hồ: 08 học sinh nam + 10 học sinh nữ Trường THCS 

Nguyễn Trãi. 

 - Đội cờ Hội khỏe Phù Đổng: 08 học sinh nam Trường THCS Nguyễn Trãi. 

 - Đội hộ đuốc: 12 học sinh nam Trường THCS Nguyễn Trãi. 

 - Đội cầm bảng tên các đơn vị: 47 học sinh nữ Trường THCS Nguyễn Du. 

 - Vận động viên cầm đuốc và tuyên hứa: VĐV Lê Hải Đăng, sinh ngày 

22/9/2010, học sinh trường THCS Nguyễn Du, đạt Nhất toàn năng môn Điền kinh 

tại Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Bình Thuận năm học 2020-2021. 

 Các đội trên do Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc, ông Nguyễn Thanh 

Lang và ông Lê Văn Sang cán bộ Trung tâm VH-TT&DL thành phố phụ trách. 

 - Trang phục tham gia Lễ khai mạc: Trang phục thể dục, giày bata. 

 * Thời gian tập dượt: Tập đội nghi thức chuẩn bị khai mạc: 16 giờ ngày 

10/01/2023 và 11/01/2023. Địa điểm: Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Bình Thuận. 

 Các trường có học sinh trong đội nghi thức cử giáo viên theo dõi kiểm 

tra trong quá trình tập dượt cũng như trong khai mạc và đi đúng thời gian 

quy định để buổi tập dượt đạt kết quả tốt. 

 - Tổ thư ký Hội khỏe Phù Đổng phối hợp tổ chức tập dượt đội nghi thức. 

 2. Điều động học sinh tham gia lễ khai mạc: 

 - Khán đài A: 400 học sinh Trường THCS Hùng Vương; 

 - Khán đài B: 400 học sinh Trường THCS Trần Phú  

 - Khán đài A, B: 200 học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi; 

- Trang phục: Đồng phục áo quần thể dục, giày bata. 

3. Các đoàn vận động viên: 

 Mỗi đơn vị tham gia Hội khỏe Phù Đổng thành phố Phan Thiết lần thứ 

XXV, năm học 2022-2023 tổ chức thành đoàn gồm:  Trưởng đoàn + 10 vận động 

viên + Huấn luyện viên (Diễu hành qua lễ đài, chú ý khi qua lễ đài đưa tay vẫy 

chào đại biểu), có thuyết minh thành tích của từng đơn vị.  

Trang phục diễu hành: Áo quần thể dục, đi giày bata. 

 Các trường gửi bảng thuyết minh thành tích của đơn vị mình về Phòng 

GD&ĐT để biên tập chậm nhất 9 giờ ngày 29/12/2022 (ghi ngắn gọn, thể hiện 

thành tích của lần Hội khỏe trước và phấn đấu ở Hội khỏe lần này). 

 III. Thành phần tham dự khai mạc Hội khỏe Phù Đổng: 
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1. Cấp Tỉnh: 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Đại diện các Phòng Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Trung học thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo; 

2. Cấp Thành phố: 

- Đại diện Thường trực Thành ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức HKPĐ thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND phường, xã; 

- Hiệu trưởng các Trường Tiểu học, THCS; 

- Các đoàn vận động viên và học sinh các trường THCS được điều động 

tham gia khai mạc Hội khỏe Phù Đổng. 

 IV. Nội dung và phân công thực hiện: 

 1. Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 

phút, ngày 12/01/2023.  

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Văn 

hóa-Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng. 

 - Các đoàn vận động viên có mặt tại khu vực tập kết trước 6 giờ 30 phút, 

ngày 12/01/2023. 

 - 6 giờ 45 phút đốt đuốc vào đài lửa (đài lửa để bên ngoài). 

 - Trang trí sân lễ, âm thanh: Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành 

phố.  

- Thời gian, chương trình khai mạc và chương trình chi tiết (Đính kèm). 

- Dẫn chương trình: Bà Lê Thị Lệ Hằng, Phó hiệu trưởng trường THCS 

Hùng Vương. 

 - Phân công hướng dẫn trong và ngoài sân lễ: Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó 

Giám đốc Trung tâm VH-TT&DL (điều hành chính), ông Nguyễn Thanh Lang, 

Ông Lê Văn Sang và thành viên Tổ Thư ký HKPĐ.  
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 - Thuyết minh thành tích khi các đoàn diễu hành qua lễ đài: Bà Lê Thị Lệ 

Hằng + Bà Nguyễn Thị Trâm Anh (giáo viên Trường TH Phú Thủy 1). 

 2. Thứ tự diễu hành: 

 Cờ Tổ quốc - kiệu Bác - Cờ Hội khỏe Phù Đổng: đứng sẵn trong sân lễ. 

 Các Đoàn vận động viên - Đoàn trọng tài diễu hành theo thứ tự. 

 V.  Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng: 

 - Thời gian: Sẽ có thông báo sau. 

 - Địa điểm: Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố (số 113, 115 

đường Trần Phú, Phan Thiết). 

 - Thành phần:  

   + Đại biểu: Như Lễ khai mạc; 

   + Vận động viên toàn năng, vận động viên đạt thành tích ở nội 

dung đồng đội Điền kinh, đoàn môn.  

 - Chuẩn bị các điều kiện cho bế mạc: Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Ông Trương 

Trọng Kim Huy và các thành viên tổ thư ký. 

 - Nội dung:  

+ Báo cáo tổng kết, đánh giá công tác chuyên môn (Ông Nguyễn Ngọc 

Hiếu) 

+ Phụ trách khen thưởng bà Lê Thị Lệ Hằng + Bà Nguyễn Thị Trâm Anh. 

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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