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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Nghi Xuân, ngày 29 tháng 12 năm 2020

V/v tổ chức Đại hội Điền kinh – Thể
thao cấp huyện năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện
- Hiệu trưởng trường TH &THCS Xuân Lĩnh
Thực hiện nhiệm vụ năm học, thực hiện Quyết định số 781/QĐ-SGD ĐT ngày
16/10/2020 của Giám đốc Sở GD- ĐT Hà Tĩnh về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe
Phù Đổng toàn tỉnh (sửa đổi) lần thứ XIII năm học 2020-2021, Phòng GD-ĐT đã có
công văn số 255/GD-ĐT ngày 22/10/2020 hướng dẫn triển khai tổ chức Hội khỏe
Phù Đổng cấp trường. Để đảm bảo tiến trình Đại hội Điền kinh – Thể thao cấp huyện
đúng thời gian, Phòng GD-ĐT tiếp tục yêu cầu các trường học thực hiện tốt các nội
dung sau :
1. Đối với Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.
- Các đơn vị trường học đã xây dựng kế hoạch, tổ chức xong Hội khỏe Phù
Đổng cấp trường, đề nghị gửi báo cáo và hình ảnh hoạt động của đơn vị về Phòng
GD-ĐT ( Đ/C Lợi) trong ngày 04/01/2021 để tổng hợp báo cáo về Sở GD-ĐT
2. Đối với Đại hội Điền kinh – Thể thao cấp huyện.
a. Thời gian tổ chức: Dự kiến tổ chức vào ngày 21/01/2021 đến ngày
02/02/2021. Thời gian và địa điểm cụ thể Phòng sẽ có thông báo sau
b. Nội dung thi đấu các môn: Thực hiện theo công văn số 255/GD-ĐT ngày
22/10/2020 của Phòng GD-ĐT. Địa điểm thi đấu các môn sẽ có thông báo sau.
c. Công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Đại hội Điền Kinh – Thể thao cấp
huyện.
- Phòng GD-ĐT giao trách nhiệm cho trường THCS Nguyễn Trãi chuẩn bị các
điều kiện cho Lễ khai mạc gồm:
+ Trang trí phông , màn, Tets, khẩu hiệu, bàn ghế cho Lễ khai mạc.
+ Biển trường cho 11 trường THCS ( Dùng biển các lớp thay thế)
+ Chuẩn bị khối cờ Tổ quốc ( 6em), khối Ảnh Bác ( 10 em); Khối Hồng kỳ (
30 em).
+ Khối nhảy dân vũ: ( 120 em) nhảy 02 bài với nội dung tùy chọn.
+ Chuẩn bị hố cát nhảy cao, nhảy xa, bật nhảy cho thi đấu Điền kinh khối Tiểu
học, THCS.
+ Chuẩn bị 02 sân thi đấu đá cầu hỗn hợp tại nhà Đa năng ( Nếu đã hoàn thành
đưa vào sử dụng)

- Giao trách nhiệm cho trường TH Xuân Giang bố trí 02 sân cầu lông, 02 sân
đẩy gậy tại nhà Đa năng của trường.
Trên đây là những nội dung cơ bản trong việc tổ chức Đại hội Điền kinh – Thể
thao cấp huyện, Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiên cứu, triển khai tổ chức
tập luyện các nội dung một cách chu đáo, góp phần tạo cho Đại hội cấp huyện thành
công tốt đẹp.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GD-ĐT;
- Lưu VT/GD-ĐT.
- Gửi: VB điện tử.
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