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KẾ HOẠCH 

Tham gia giải chạy Việt dã Thanh niên Bình Thuận năm 2017 
  

Căn cứ Điều lệ số 318/ĐL-SVHTTDL ngày 22/02/2017 của sở Văn hóa - Thể thao 
và Du lịch tỉnh Bình Thuận về việc Điều lệ Giải Việt dã Thanh niên Bình Thuận năm 
2017, Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017); 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 
27/3/2017) và hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017. 

- Tiếp tục duy trì và phát triển phong trào thể dục, thể thao trong viên chức, người 
lao động và học sinh, sinh viên, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 
theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2016-2020. 

- Các vận động viên thi đấu phải nghiêm túc, tích cực, nhiệt tình; chấp hành tốt quy 
định của Ban Tổ chức và điều hành của trọng tài. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

1. Đối tượng: Viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên đang công tác và 
học tập tại trường. 

2. Điều kiện tham gia 

- Có sức khỏe tốt, đảm bảo thủ tục hồ sơ đều được đăng ký tham gia. 

- Có độ tuổi từ 16 trở lên (sinh năm 2001 trở về trước). 

3. Quy định về đăng ký 

- Tham gia đăng ký thi đấu hệ phong trào (không tham gia hệ nâng cao). 

- Đăng ký cá nhân: Không giới hạn số lượng. 

- Đăng ký đồng đội: Đăng ký thi đấu 01 đội nam và 01 đội nữ (số lượng mỗi đội 
tối đa 05 vận động viên). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

 - Họp chuyên môn: 8g 00 phút, ngày 24/3/2017 (thứ sáu) tại Trung tâm TDTT tỉnh. 

 - Khai mạc giải: 6g 30 phút, ngày 25/3/2017 (thứ bảy) tại Trung tâm TDTT tỉnh. 

 - Địa điểm: Xuất phát và về đích tại Trung tâm TDTT tỉnh (có sơ đồ kèm theo). 

IV. TÍNH CHẤT, NỘI DUNG, CỰ LY THI ĐẤU 

1. Tính chất thi đấu: Tranh giải cá nhân nam, nữ, đồng đội và toàn đoàn. 

2. Nội dung, cự ly thi đấu 



- Nam chạy 3,5 km: Xuất phát đường Nguyễn Tất Thành (đối diện nhà thi đấu) - 
Tôn Đức Thắng - Thủ Khoa Huân - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành - Đích đến 
trước nhà thi đấu (sơ đồ kèm theo). 

- Nữ chạy 2,4 km: Xuất phát trước nhà thi đấu chạy một vòng đường Nguyễn Tất 
Thành về đích trước nhà thi đấu (sơ đồ kèm theo). 

V. CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG 

1. Điểm cá nhân: Tính theo vị trí xếp hạng thực tế của vận động viên đạt được qua 
thi đấu tại đích đến của cuộc thi. 

2. Điểm đồng đội: 

- Tính tổng số điểm cá nhân đạt được của 03 vận động viên đăng ký thi đấu đồng 
đội có thành tích cao nhất cộng lại. Đội có tổng số điểm thấp hơn xếp trên. Trong trường 
hợp có 02 hay nhiều đội trở lên bằng điểm nhau thì đội nào có vận động viên thứ 03 đạt 
thành tích cao hơn sẽ xếp trên. 

- Đội nào không đủ 03 vận động viên về đích thì không tính điểm đồng đội. 

3. Điểm toàn đoàn: Là tổng số điểm đồng đội của đội nam và đội nữ, đoàn nào có 
tổng số điểm thấp hơn sẽ xếp trên. Nếu có 02 hay nhiều đoàn trở lên bằng điểm nhau thì 
đội nào có thành tích của đồng đội nữ cao hơn sẽ xếp trên.  

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng 

* Giải cá nhân 

- Tặng giấy chứng nhận và tiền thưởng cho cá nhân đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba. 

- Giải khuyến khích cả nam và nữ hạng 04 đến hạng 10 chung cuộc (nếu có 30 vận 
động viên tham gia trở lên) và trao giải từ hạng 04 đến hạng 07 (nếu có 15 đến dưới 30 
vận động viên tham gia trở lên). 

* Giải đồng đội: Tặng cờ và tiền thưởng cho giải Nhất, Nhì, Ba đồng đội (nếu có 
03 đoàn tham gia). 

* Giải toàn đoàn: Tặng cờ và tiền thưởng cho giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn (nếu 
có 04 đoàn tham gia trở lên) hoặc Nhất, Nhì (nếu có 03 đoàn tham gia). 

2. Kỷ luật: Trưởng đoàn, Huấn luyện viên, Vận động viên tham gia nếu vi phạm 
luật, Điều lệ và những quy định của Ban Tổ chức, tuy theo mức độ vi phạm Ban Tổ chức 
sẽ có hình thức xử lý kỷ luật. 

3. Khiếu nại: Chỉ có Trưởng đoàn, Huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại và 
phải bằng văn bản chậm nhất 10 phút sau khi thi đấu (nộp lệ phí 500.000 đồng). Nếu 
khiếu nại đúng Ban tổ chức sẽ hoàn lại, khiếu nại sai bổ sung tổ chức phí. 

VII. 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 giữa các đơn vị thuộc trường trong thời gian  
triển khai thực hiện kế hoạch. 

-Tham mưu Ban Giám hiệu kế hoạch triển khai thực hiện, hướng dẫn viên chức, 
người lao động và học sinh, sinh viên làm thủ tục đăng ký tham gia. Đồng thời, phối hợp 
với Ban Thể dục - Thể thao trường lựa chọn vận động viên tham gia giải.  

- Tuyên truyền sâu rộng trong viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về 
mục đích, ý nghĩa của cuộc thi để viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên biết 
tham gia cổ vũ. 

- Cá nhân, đơn vị đăng ký số lượng vận động viên tham gia thi đấu (có mẫu đơn 
đăng ký kèm theo). Thời gian đăng ký chậm nhất ngày 15/3/2017, gửi Cô Nguyễn Thị 
Ngọc Bích, Phó trưởng Phòng Công tác HS-SV - Bí thư Đoàn Trường để tổng hợp. Ngày 
16/3/2017  đăng ký danh sách vận động viên tham gia với Sở VH-TT-DL. 

2. Ban Thể dục - 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 tham gia và kiểm tra tiêu chuẩn chạy phổ thông. 
- Dự trù kinh phí luyện tập và tham gia thi đấu gửi phòng Tài vụ xem xét tham mưu 

Ban giám hiệu cấp kinh phí. 
- Cử thầy Bùi Xuân Hoàng, giáo viên môn Giáo dục -Thể chất thuộc Khoa CNTT- 

CB làm trưởng đoàn có nhiệm vụ lên kế hoạch tổ chức huấn luyện cho vận động viên; 
tham gia các cuộc họp có liên quan đến công tác tổ chức của giải do Sở VH-TT-DL tổ 
chức và đưa vận động viên tham gia thi đấu; được quyền điều động các thành viên trong 
Ban Thể dục - Thể thao của trường hỗ trợ công tác huấn luyện trong thời gian tham gia 
thi đấu. 

3. Phòng Tài vụ: Tham mưu Ban Giám hiệu chi kinh phí bồi dưỡng huấn luyện 
viên và vận động viên theo quy chế chi tiêu nội bộ. 

4. Các tổ chức thuộc trường: Vận động viên chức, người lao động và học sinh, 
sinh viên tích cực tham gia và đến cổ vũ phong trào trong ngày đoàn vận động viên 
trường tham gia thi đấu. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức tham gia giải Việt dã Thanh niên tỉnh Bình Thuận 
năm 2017. Đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai tốt nội dung kế hoạch 
này./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở VH-TT-DL (b/c);           
- BTV Công đoàn, ĐTN trường (p/h);                                                                  
- Các đơn vị trực thuộc (t/h); 
- Lưu:VT,CTHSSV.                                                             
 

                                                                           

HIỆU TRƯỞNG      
                                                                                          
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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