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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hưởng ứng Giải Điền kinh học sinh
phổ thông toàn quốc năm 2022

Kính gửi:
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường
xuyên.
Thực hiện Kế hoạch số 339/KH-BGDĐT ngày 28/3/2022 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức Giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc
năm 2022.
Nhằm hưởng ứng Giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022
(gọi tắt là Giải) do Bộ GDĐT phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và
các cơ quan liên quan tổ chức, Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện
các nội dung sau đây:
1. Tuyên truyền về mục đích và yêu cầu của Giải đến học sinh.
2. Giới thiệu và phổ biến cho học sinh (Mục II, III, IV Kế hoạch 339/KHBGDĐT ngày 28/3/2022 của Bộ GDĐT gửi kèm) về:
a) Địa điểm và thời gian
- Địa điểm: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
- Thời gian: Dự kiến từ ngày 10/6 đến ngày 17/6/2022. Cụ thể:
+ Kiểm tra hồ sơ VĐV, cấp phát Thẻ thi đấu: từ 8h00 đến 17h00 ngày
10/6/2022.
+ Họp Trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu: từ 9h00 ngày 11/6/2022.
+ Khai mạc Giải: 7h30 ngày 12/6/2022.
+ Tổ chức thi đấu: từ ngày 12/6/2022 đến ngày 17/6/2022.
+ Tổng kết, bế mạc: Căn cứ lịch thi đấu và chương trình của Giải.
b) Đối tượng dự thi và nội dung thi đấu
- Đối tượng dự thi hệ phong trào
Học sinh đang học tại các loại trường phổ thông công lập và tư thục, bao
gồm: Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều
cấp học, các trung tâm giáo dục thường xuyên và bổ túc văn hóa, trong năm học
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2021-2022; có đủ sức khoẻ thi đấu môn thể thao mà học sinh đăng ký tham gia;
có kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên và hạnh kiểm từ khá trở lên.
- Đối tượng dự thi hệ nâng cao
Học sinh đang theo học tại các trường phổ thông Năng khiếu thể dục thể
thao; Học sinh là vận động viên đang được đào tạo tại các trung tâm đào tạo vận
động viên của tỉnh, thành phố, quốc gia.
- Đối tượng không được dự thi
Học sinh đã đoạt Huy chương Vàng, Bạc và Đồng tại các Giải Điền kinh
trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia do ngành Thể thao tổ chức
từ năm 2020 đến nay.
- Nội dung thi đấu (theo quy định tại Điều lệ).
c) Kinh phí
- Bộ GDĐT phối hợp với đơn vị đăng cai và các đơn vị liên quan đảm nhiệm
kinh phí tổ chức Giải.
- Đơn vị cử đội tuyển tham dự Giải đảm nhiệm toàn bộ kinh phí cho đội
tuyển của đơn vị tham dự Giải theo quy định hiện hành.
3. Các đơn vị lập danh sách các thí sinh đăng kí dự thi và thu hồ sơ thí sinh
đủ điều kiện theo kế hoạch 339/KH-BGDĐT ngày 28/3/2022 của Bộ GDĐT.
Danh sách và hồ sơ thí sinh dự thi gửi về Sở GDĐT (qua Phòng GDTrHCTTX,
bản mềm gửi về email: giaoductrunghocgialai@gmail.com) trước ngày
05/5/2022.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai
thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở GDĐT (qua phòng
GDTrHCTTX) để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Website Sở;
- Lưu: VT, Phòng GDTrHCTTX.
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