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THÔNG BÁO SỐ 2
Về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 28 và hội thao giáo dục
Quốc phòng – An ninh lần thứ 3 năm học 2017 - 2018
Căn cứ Hướng dẫn số 30/HD-SGDĐT ngày 24/10/2017 của Sở Giáo dục và
Đào tạo An Giang về việc hướng dẫn tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) lần thứ 28
và hội thao giáo dục Quốc phòng –An ninh (QP-AN) lần thứ 3 năm học 2017 – 2018;
tiếp theo thông báo số 1 ngày 24/11/2017, thực hiện nội dung kết luận tại phiên họp
ngày 01/02/2018 triển khai công tác tổ chức HKPĐ lần thứ 28 và hội thao GDQP-AN
lần thứ 3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo bổ sung một số nội dung, cụ thể
như sau:
1. Vòng loại các môn bóng đá, bóng chuyền cấp THPT được Sở Giáo dục và
Đào tạo ủy quyền tổ chức ngày 10,11/3/2018. Sở GDĐT sẽ ban hành Quyết định thành
lập tổ giám sát, tổ trọng tài theo đúng quy định.
2. Họp toàn thể trọng tài: vào lúc 08 giờ 00 ngày 15 tháng 03 năm 2018 (theo
Quyết định) tại hội trường trường THCS Bình Khánh, Tp Long Xuyên, An Giang.
3. Họp chuyên môn: Trưởng đoàn, tổ trưởng, thư ký trọng tài, phụ trách môn
dự thi (về công tác hồ sơ thi đấu và công tác chuẩn bị lễ khai mạc); sau họp trưởng
đoàn sẽ bốc thăm, xếp lịch thi đấu các môn tại địa điểm thi đấu (thay thư mời).
- Thời gian: vào lúc 08 giờ 00, ngày 16 tháng 03 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường Sở GD&ĐT An Giang.
4. Lễ khai mạc
- Thời gian: vào lúc 6 giờ 30, ngày 17 tháng 03 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức: tại sân vận động tỉnh An Giang. (tất cả Trưởng đoàn, HLV,
VĐV … tham dự Lễ khai mạc đầy đủ).
-Trang phục: Trưởng đoàn (nam thắt cavat; Nữ veston/áo dài); HLV, VĐV
trang phục thi đấu (tất cả mang giày thể thao)
5. Tổng kết – phát thƣởng
- Thời gian: vào lúc 14 giờ 00, ngày 21/3/2018 (thay thư mời)
- Địa điểm: Hội trường Sở GD&ĐT An Giang.
6. Thi đấu chung kết các môn:
a). Thời gian thi đấu: từ ngày 17/3/2018 đến hết ngày 21/3/2018.
b). Địa điểm tổ chức các môn như sau:
* Hội thao GDQP-AN: Điều chỉnh địa điểm tổ chức như sau:
- Nội dung hát Quốc ca: tại trường THPT Nguyễn Hiền.
- Các nội dung còn lại: tại trường THCS Bình Khánh, Tp. Long Xuyên.
* Hội khỏe Phù Đổng: Điều chỉnh sân thi đấu một số môn như sau:

- Môn Cầu lông, bóng bàn: tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành
phố Long Xuyên.
- Môn Đá cầu: tại nhà thi đấu trường Cao đẳng nghề AG.
- Môn Bóng đá Tiểu học: tại nhà thi đấu trường chuyên Thoại Ngọc Hầu.
- Các môn khác: theo mục 7 của thông báo số 1 ngày 24/11/2017.
c). Các môn không tổ chức: môn Bóng rổ THCS, Thể dục THCS do các đơn vị
đăng ký không đủ số lượng (chỉ có Phòng GDĐT Tp Long Xuyên).
7. Khám sức khỏe học sinh dự thi cấp tỉnh đối với cấp TH, THCS, THPT (6
môn): Điền kinh, Bóng đá, Bơi lội, Cầu lông, Taekwondo, Vovinam (theo công văn số
183/SGDĐT-CTTT ngày 01/02/2018 về việc đề nghị Sở Y tế hỗ trợ khám sức khỏe
tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng và Hội thao giáo dục Quốc phòng – An ninh) Sở
Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo sau khi có văn bản chính thức của Sở Y tế.
8. Để đảm bảo an toàn về an ninh trật tự của các đơn vị trong thời gian lưu trú.
Các đơn vị điền thông tin (theo phụ lục đính kèm) nhằm thông tin đến công an địa
phương để có hỗ trợ khi cần thiết.
Các đơn vị gửi email danh sách chính thức (tên VĐV và nội dung thi đấu cụ thể
theo mẫu) trước ngày 26/02/2018 về địa chỉ: vucttt@angiang.edu.vn và hồ sơ thi đấu
hoàn chỉnh trước ngày 05/3/2018. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, liên hệ
Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị, tư tưởng, ĐT: 0296 3958979; ĐTDĐ
0919 468827, 0919 333018) để giải đáp.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (Vụ GDTC, Vụ GDQP-AN);
- VP. UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy QS tỉnh;
- Công an tỉnh (phòng PA83);
- Sở VH,TT&DL AG;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- TT Bóng đá AG, TT HL&TĐTT AG;
- Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Năng khiếu TT AG;
- Trường THSP AG;
- Các trường THPT trực thuộc;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức;
- Tổ Giám sát, Tổ Thư ký, Tổ trọng tài Hội KPĐ;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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An Giang, ngày

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHỖ NGHỈ
(Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 28 và Hội thao giáo dục Quốc phòng-An ninh
lần thứ 3 năm học 2017 – 2018)
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Lưu ý: Trưởng các đoàn gửi lại BTC chậm nhất trước họp chuyên môn vào ngày 16 tháng 03
năm 2018.
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