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PHÒNG GDĐT HUYỆN KRÔNG BÔNG 

BTC HKPĐ CẤP HUYỆN NĂM 2020 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Krông Bông, ngày 28 tháng 12 năm 2019 

 

THÔNG BÁO SỐ 1 

Về một số nội dung chuẩn bị cho Hội khỏe phù đổng cấp huyện năm 2020 

  
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, TH-THCS và PTDT 

Nội trú THCS trên địa bàn huyện.    

 

 Ban tổ chức Hội khỏe phù đổng (HKPĐ) huyện Krông Bông năm 2019 thông 

báo đến các đơn vị trường Tiểu học, THCS, TH-THCS và PTDT Nội trú THCS thực 

hiện một số nội dung cụ thể sau: 

1. Họp Ban tổ chức, Tổ trọng tài: 

- Thời gian: Lúc 07h30’ thứ Hai, ngày 30/12/2019; 

- Địa điểm: Hội trường Phòng GDĐT; 

- Nội dung: Phân công chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho việc tổ chức Hội 

khỏe phù đổng, chuẩn bị lịch thi đấu. 

- Thành phần: Thành viên Ban tổ chức, toàn bộ các đồng chí trong Tổ trọng tài; 

- Yêu cầu: Tổ trưởng tổ trọng tài mang theo máy tính xách tay để xếp lịch thi 

đấu, chuẩn bị biên bản thi đấu của bộ môn được phân công; liên hệ với các địa điểm 

thi đấu để chuẩn bị cơ sở vật chất. 

2. Họp Trưởng đoàn: 

- Thời gian: Lúc 08h00’ thứ Ba, ngày 31/12/2019; 

- Địa điểm: Hội trường Phòng GDĐT; 

- Nội dung: Quán triệt một số nội quy của Hội khỏe phù đổng và thông báo 

lịch thi đấu của các môn thi; 

- Thành phần: Trưởng các đoàn vận động viên của các nhà trường. 

3. Tổ chức Lễ Khai mạc: 

- Thời gian: Lúc 07h30’ ngày 02/01/2020; 

- Địa điểm: Tại trường PTDT Nội trú THCS Krông Bông; 

- Thành phần: 

+ Ban chỉ đạo, Ban tổ chức HKPĐ cấp huyện; 

+ Tổ trọng tài, tổ giúp việc; 
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+ Lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên và vận động viên các đoàn về dự thi. 

4. Địa điểm thi đấu các môn HKPĐ: 

- Môn bóng đá, chạy các cự ly, chạy tiếp sức: Tại Sân vận động 9 tháng 5; 

- Môn bóng chuyền Nam, nhảy cao, nhảy xa, bật xa: Tại trường PTDT Nội trú 

THCS; 

- Môn bóng chuyền Nữ: Tại nhà đa năng trường THCS Nguyễn Viết Xuân; 

- Môn cờ vua:  

+ Cấp Tiểu học: Tại nhà đa năng trường TH Sơn Đông; 

+ Cấp THCS: Tại nhà đa năng trường PTDT Nội trú THCS. 

5. Một số lưy ý: 

- Do mẫu đăng ký thi đấu không có nội dung “chạy tiếp sức” nên nếu các đơn 

vị có đăng ký bổ sung nội dung này thì thực hiện đăng ký (theo mẫu đính kèm) và gửi 

về Mail nội bộ cá nhân đồng chí Nguyễn Ngọc Sửu chậm nhất 09h00’ thứ Hai ngày 

30/12/2019. 

- Đề nghị các trường THCS Nguyễn Viết Xuân, PTDT Nội trú THCS, Tiểu học 

Sơn Đông tạo điều kiện và cử người phối hợp với tổ trọng tài chuẩn bị cơ sở vật chất 

để tổ chức Khai mạc và thi đấu các bộ môn theo lịch. 

- Các nhà trường tự bố trí, sắp xếp giáo viên đưa học sinh tham gia HKPĐ cấp 

huyện đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Trong các ngày diễn ra HKPĐ cấp huyện (ngày 02,03 và 04/01/2020) các 

nhà trường tự chủ động về chương trình dạy học, có thể cho học sinh nghỉ học 

chương trình chính khóa để tham gia HKPĐ hoặc tham gia các hoạt động ngoại 

khóa khác và bắt đầu tuần học đầu tiên của học kỳ II vào ngày 06/01/2020, đảm 

bảo kết thúc 18 tuần của học kỳ II trước 22/5/2020. 

- Về việc khám sức khỏe để học sinh tham gia thi đấu, Phòng Giáo dục Đào tạo 

đã làm việc với Trung tâm Y tế huyện Krông Bông (Bệnh viện huyện), giảm mức chi 

phí khám sức khỏe cho học sinh từ 280.000 đồng xuống còn 196.000 đồng, các nhà 

trường chủ động liên hệ nếu có nhu cầu. 

 Nhận được Thông báo này, đề nghị Hiệu trưởng các nhà trường và các cá nhân 

có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận:
 NgocSuu

      PHÓ TRƯỞNG BTC 
- Như kính gửi (để thực hiện);      

- Lưu: VT, BTC.        (Đã ký) 

 

       

 

Huỳnh Viết Trung 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GDĐT  


