
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 03/KH-TCĐN Bình Thuận, ngày 04 tháng 01 năm 2018 
 

KẾ HOẠCH 

Tham gia Giải chạy vượt đồi cát Mũi Né  
Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 

  

Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2018); Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018;  

Căn cứ Quyết định số 8679/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Điều lệ Giải Chạy vượt Đồi cát Mũi Né 
mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018, Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận 
xây dựng kế hoạch tham gia Giải chạy vượt đồi cát Mũi Né như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Duy trì, phát triển phong trào tập luyện thể thao nói chung và phát huy loại 
hình thể thao đặc thù nói riêng trong viên chức, người lao động (VC, NLĐ) và học 
sinh, sinh viên (HSSV) góp phần nâng cao sức khoẻ phục vụ tốt cho việc giảng dạy 
và học tập. 

- Tạo sân chơi bổ ích, mối quan hệ gắn bó của VC, NLĐ và HSSV của trường 
với nhân dân và tuổi trẻ Phan Thiết nói chung; góp phần đẩy mạnh, giữ gìn và phát 
huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Bình Thuận. 

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền rộng rãi đến VC, NLĐ và HSSV tham gia thi đấu và cổ vũ. 

- Các vận động viên (VĐV) thi đấu trung thực, cao thượng, giúp đỡ lẫn nhau 
tạo không khí thi đua lành mạnh. 

 II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI 

- VC, NLĐ và HSSV đang công tác, học tập tại trường có tuổi từ 16 trở lên. 
VĐV dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của gia đình.  

- Các đơn vị tham gia Giải phải chịu trách nhiệm về vấn đề sức khỏe của 
VĐV trong quá trình tập luyện, thi đấu. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thời gian đăng ký tham gia và tập luyện 

- VC, NLĐ và HSSV đăng ký tham gia chậm nhất ngày 19/01/2018, gửi thầy 
Võ Hồng Quân, chuyên viên phòng Công tác HS-SV.  

- Trường đăng ký danh sách VĐV tham gia: Ngày 01/02/2018 về Ban Tổ 
chức Giải. 
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- Ban Thể thao trường tổ chức tập luyện: Từ ngày 24/01-01/02/2018 tại sân 
trường. 

2. Thời gian và địa điểm thi đấu 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ nay đến 16 giờ 00’, ngày 08/02/2018. Địa điểm: 
Trung tâm Thể dục thể thao TP.Phan Thiết, số 33 đường Trần Phú, TP.Phan Thiết, 
điện thoại: 02523.720682. 

- Thời gian họp chuyên môn: 07h30’, ngày 09/02/2018 tại Trung tâm Thể 
dục thể thao TP. Phan Thiết. 

- Thời gian khai mạc và thi đấu: Vào lúc 06 giờ 45’, thứ 2, ngày 19/02/2018 
(Mùng 04 Tết); địa điểm: Tại Đồi Hồng - Hòn Rơm Mũi Né (có sơ đồ hướng dẫn 
cụ thể). 

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

- Đơn đăng ký tham gia và danh sách đoàn tham gia Giải. (theo mẫu) 

- Giấy chứng nhận sức khỏe của VĐV do cơ quan y tế cấp đủ sức khỏe thi 
đấu thể thao. 

V. NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG VÀ CỰ LY THI ĐẤU 

1. Nội dung  

- Nam: Tranh giải cá nhân và đồng đội (05 VĐV). 

- Nữ: Tranh giải cá nhân và đồng đội (05 VĐV). 

2. Số lượng 

- Cá nhân: Chọn 10 VĐV (05 VĐV nam, 05 VĐV nữ). 

- Đồng đội: Đăng ký 01 đội nam và 01 đội nữ. 

3. Cự ly thi đấu 

- Nữ: 2.000m (800m đường trường + 1.200m đồi cát) 

- Nam: 4.000m (800m đường trường + 3.200m đồi cát) 

- Đồi cát có độ dốc từ 300  đến 450, độ cao của đồi từ 20 - 30m 

VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG 

- Điểm cá nhân: Là thứ hạng thực tế của VĐV khi về đích. 

- Điểm đồng đội: Là tổng điểm của 03 VĐV trong đội có thành tích cao nhất 
khi về đích. 

- Xếp hạng đồng đội: Đội nào có tổng điểm nhỏ hơn xếp trên, nếu bằng nhau 
đội nào có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn thì xếp trên. 

- Chỉ xếp hạng và trao giải khi có 03 đội của 03 đơn vị tham gia trở lên, nếu 
chỉ có 03 đội thì Ban Tổ chức chỉ trao giải 1 và 2. 
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VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng 

- Cá nhân: Giấy khen và tiền thưởng cho các VĐV đoạt giải Nhất, Nhì, Ba 
và tùy theo số lượng VĐV tham dự sẽ xét trao thêm một số giải khuyến khích của 
mỗi nội dung thi đấu. 

- Đồng đội: Ban Tổ chức trao cờ, giấy khen và tiền thưởng cho các đội đoạt 
giải Nhất, Nhì, Ba và tùy theo số lượng đồng đội tham dự sẽ xét trao thêm một số 
giải khuyến khích của mỗi nội dung thi đấu. 

2. Kỷ luật 

Các đơn vị, các nhân nào vi phạm Điều lệ, Ban Tổ chức xử lý kỷ luật với các 
hình thức hạ kết quả, hủy kết quả, tước quyền thi đấu. Trường hợp vi phạm pháp 
luật, gây hậu quả xấu, ảnh hưởng đến Giải, Ban Tổ chức đề nghị UBND thành phố 
xử lý hành chính hoặc nếu mức độ nghiêm trọng sẽ chuyển cho cơ quan chức năng 
xử lý. 

* Lưu ý: Những nội dung khác có thể tham khảo thêm ở Điều lệ Giải chạy 
vượt đồi cát Mũi Né Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân TP. Phan Thiết (được đính kèm theo Kế hoạch này). 

VIII. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác Học sinh- Sinh viên 

- Là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm báo cáo tiến độ triển khai thực 
hiện với Ban Giám hiệu; chủ trì công tác phối hợp với các đơn vị thuộc trường 
trong thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Hướng dẫn VC, NLĐ và HSSV làm thủ tục đăng ký tham gia. Đồng thời, 
phối hợp với Ban Thể thao trường lựa chọn vận động viên tham gia Giải.  

- Tổng hợp danh sách đoàn, VĐV tham gia và đăng ký với Ban tổ chức Giải. 

- Phối hợp Ban Thể thao: Tổ chức tập luyện cho các VĐV; lập dự trù kinh 
phí thực hiện. 

2. Ban Thể thao Trường 

- Căn cứ danh sách đăng ký của các đơn vị (phòng Công tác HS-SV cung 
cấp) lựa chọn vận động viên, thành lập đội tuyển Trường và kiểm tra tiêu chuẩn 
tham gia. 

- Phối hợp phòng Công tác HS-SV lập dự trù kinh phí luyện tập và tham gia 
thi đấu trình Ban Giám hiệu. 

- Giao thầy Nguyễn Ngọc Chinh - trưởng ban Thể thao trường làm trưởng 
đoàn, xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện cho VĐV; tham gia các cuộc họp có 
liên quan đến công tác tổ chức của Giải; được quyền điều động các thành viên 
trong Ban Thể thao của trường hỗ trợ công tác huấn luyện trong thời gian tham gia 
thi đấu. 
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- Giao thầy Bùi Xuân Hoàng - giáo viên môn Giáo dục thể chất phối hợp tổ 
chức huấn luyện và lựa chọn VĐV tham gia thi đấu. 

3. Phòng Tài vụ 

Tham mưu Ban Giám hiệu chi kinh phí bồi dưỡng huấn luyện viên và VĐV 
theo quy chế chi tiêu nội bộ. 

4. Phòng Hành chính- Quản trị 

Điều động xe 16 chỗ và lái xe chở đoàn đi và về. 

5. Các đơn vị thuộc trường, Đoàn Thanh niên 

- Tuyên truyền sâu rộng trong VC, NLĐ và HSSV về mục đích, ý nghĩa của 
cuộc thi để VC, NLĐ và HSSV biết đăng ký tham gia, cổ vũ. 

- Vận động VC, NLĐ và HSSV tham gia Giải. 

- Đoàn Thanh niên tích cực vận động đoàn viên, thanh niên đăng ký tham 
gia, đồng thời cử người đưa đoàn đi thi đấu. 

Trên đây là kế hoạch tham gia Giải chạy vượt đồi cát Mũi Né mừng Đảng - 
mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018. Đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp triển 
khai tốt nội dung kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (báo cáo);          
- Các đơn vị thuộc Trường (thực hiện);                                                                  
- Ban Thể thao (thực hiện); 
- Đoàn Trường (phối hợp); 
- Lưu: VT, CTHSSV (Quân).                                                             
 

 KT. HIỆU TRƯỞNG      
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Ích 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CAM KẾT SỨC KHỎE 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận 

 

Tôi tên: .............................................................................................. 

Lớp:.................................................................................................... 

Khoa:.................................................................................................. 

Tôi cam kết có đủ sức khỏe tham gia thi đấu giải Giải chạy vượt đồi cát Mũi 
Né Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 và xin chịu trách nhiệm về vấn 

đề xảy ra đối với sức khỏe khi tham gia đấu tại Giải./. 

 

 Bình Thuận, ngày    tháng 01 năm 2018 
Người làm cam kết 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 
Tham gia Giải chạy vượt đồi cát Mũi Né  

Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 
 

Kính gửi: Ban Tổ chức Giải chạy vượt đồi cát Mũi Né Mừng Đảng - Mừng 

Xuân Mậu Tuất năm 2018 

Tôi tên:.............................................................................................................. 

Năm sinh:.............................................................Giới tính:.............................. 

Đơn vị:............................................................................................................... 

Nội dung đăng kí thi đấu:.................................................................................. 

Căn cứ tinh thần Điều lệ Giải chạy vượt đồi cát Mũi Né Mừng Đảng - Mừng 
Xuân Mậu Tuất năm 2018, tôi viết đơn này kính đề nghị Ban Tổ chức cuộc thi cho 
tôi đăng ký tham gia Giải chạy vượt đồi cát Mũi Né Mừng Đảng - Mừng Xuân 

Mậu Tuất năm 2018. 

  Trong quá trình tham gia Giải, tôi cam kết thực hiện nghiêm túc Luật, Điều 

lệ và các quy định của Ban Tổ chức giải. 

Tôi xin chân thành cảm ơn./. 

XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH 
(Đối với HSSV dưới 18 tuổi) 

 

Bình Thuận, ngày     tháng    năm 2018 
Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 
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DANH SÁCH 
ĐỘI CHẠY VƯỢT ĐỒI CÁT TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THAM GIA 
GIẢI CHẠY VƯỢT ĐỒI CÁT MŨI NÉ MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN 

NĂM 2018 
 

I. DANH SÁCH CÁN BỘ ĐOÀN 

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 
1  Trưởng đoàn  

2  Phó trưởng đoàn  
3  HLV  

4  Săn sóc viên  

 

II. VẬN ĐỘNG VIÊN 

TT Họ và tên 
Năm sinh Nội dung thi đấu 

Ghi chú 
Nam Nữ Nam Nữ 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 

         KT. HIỆU TRƯỞNG 
        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
             Nguyễn Hữu Ích 
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