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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016  

 
 Thực hiện công văn số 397/SVHTTDL-NVTDTT ngày 15/3/2016 của Sở Văn 
hóa thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 
2016. Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận xây dựng Kế hoạch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 
đại”, xây dựng ngày chạy Olympic trở thành hoạt động truyền thống hàng năm của 
Nhà trường. 

- Tuyên truyền, vận động Công chức, viên chức, người lao động (CC,VC-NLĐ) 
và Học sinh – Sinh viên (HSSV) nâng cao vai trò, ý nghĩa của tập luyện thể dục, thể 
thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.  

- Tổ chức ngày chạy Olympic an toàn, trang trọng, tiết kiệm, huy động tất cả 
HSSV cùng tham gia. 

II. NỘI DUNG 

1. Trang trí trực quan 

Trước cổng trường: Cờ phướn, khẩu hiệu với nội dung “Toàn dân rèn luyện 
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

Trong Sân trường: “Khỏe để xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc”. 

2. Hình thức trang trí tại buổi phát động:  

NGÀY CHẠY OLYMPIC 

TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 00 phút ngày 26/3/2016. 

2. Địa điểm: Sân trường Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.  

3. Thành phần tham gia  

- Toàn thể CC,VC-NLĐ và HSSV (trừ những lớp đi thực tập). 

- Lộ trình chạy: 02 vòng (1km), trong Sân trường (có sơ đồ kèm theo). 

Theo Sơ đồ: Xuất phát tại Sân bóng đá mini của Trường – khu vực hành lang 
phòng học IC – Dọc các xưởng thực hành – Sau Hội trường – Dọc theo con đường tri 
ân - Sân bóng đá mini. 
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IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

TT NỘI DUNG CHỦ TRÌ 
THỜI 
GIAN 

1 Ổn định tổ chức  Phòng Công tác HS-SV 07h00’ 

2 

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu 
thành phần tham dự  

Phát động hưởng ứng Ngày chạy 
Olympic 

Phòng Công tác HS-SV 
07h15’ 

 

3 Phát lệnh chạy Thầy Bùi Xuân Hoàng 07h30’ 

4 Tập kết HSSV sau khi chạy Phòng Công tác HSSV 08h00’ 

5 Kết thúc Phòng Công tác HSSV 08h15’ 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

- Trang trí sân trường, nước uống, âm thanh …. 

- In và treo băng rôn trước cổng trường và trong trường theo nội dung tuyên 
truyền. 

- Công tác y tế và các vấn đề liên quan khác.   

2. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên  

- Làm công tác tổ chức. 

- Phối hợp các Khoa thông báo và điều động HSSV tham gia. 

- Vẽ sơ đồ đường chạy. 

- Sắp xếp vị trí của HSSV các lớp và cử viên chức ổn định trật tự.   

- Viết tin đăng Website của Trường, đăng lịch công tác. 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Tham mưu và đề xuất kinh phí theo thực tế. 

4. Ban Quản lý Ký túc xá & Bảo vệ  

Đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình tổ chức buổi phát động và chạy 
theo lộ trình. 

5. Đoàn thanh niên 

- Cử 20 đoàn viên tham gia dẫn đường chạy, đảm bảo trật tự cùng với lực lượng 
bảo vệ; 
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6. Các đơn vị thuộc Trường 

- Thông báo đến toàn thể CC,VC-NLĐ tham dự buổi phát động và chạy 
Olympic đông đủ. Mặc trang phục thể thao, giày thể thao. 

- Giáo viên chủ nhiệm 

+ Điều động HSSV tham gia, điểm danh và nộp danh sách HSSV tham gia 
chuyển về cho Khoa tổng hợp, gửi về phòng Công tác HS-SV (thầy Trung) chậm nhất 
ngày 31/3/2016. 

+ Hướng dẫn HSSV chạy đúng lộ trình. 

+ Phối hợp phòng Công tác HS-SV quản lý HSSV trong buổi phát động và 
trong quá trình chạy. 

Đề nghị các đơn vị được phân công phối hợp thực hiện tốt nội dung Kế hoạch 
này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh báo cáo kịp thời cho Ban 
Giám hiệu (thông qua phòng Công tác HS-SV) để chỉ đạo giải quyết./.   

 
Nơi nhận:                   KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Hiệu trưởng (báo cáo);       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Thầy Ích - Phó Hiệu trưởng (phối hợp);      
- Các đơn vị thuộc trường (thực hiện);        
- Đoàn Trường (phối hợp); 
- Lưu: VT, CTHSSV. 

                    
     Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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