UBND HUYỆN HOA LƯ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 653 /PGD&ĐT-CTTT
V/v điều chỉnh lịch tổ chức
Giải Cầu lông cán bộ, giáo viên,
nhân viên (cụm 1) khối các phòng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoa Lư, ngày 14 tháng 10 năm 2021

GD&ĐT lần thứ XV năm 2021

Kính gửi: Phòng GD&ĐT Nho Quan, Gia Viễn, TP Ninh Bình
Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-SGD&ĐT ngày 04/10/2021 của Sở GD&ĐT
Ninh Bình về việc tổ chức Giải Cầu lông cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo
dục tỉnh Ninh Bình lần thứ XV, năm 2021; Ngày 04/10/2021, Phòng GD&ĐT Hoa
Lư đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-PGD&ĐT về việc tổ chức Giải Cầu lông cán
bộ, giáo viên, nhân viên (Cụm 1) khối Phòng GD&ĐT. Trong Kế hoạch, thời gian
nộp danh sách đăng ký số vận động viên tham gia thi đấu trước 17h00 ngày
13/10/2021, thời gian tổ chức Giải từ 7h30 ngày 23/10/2021.
Ngày 08/10/2021, Sở GD&ĐT ban hành Điều lệ Giải Cầu lông cán bộ, giáo
viên, nhân viên Ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình lần thứ XV, năm 2021. Trong
Điều lệ của Sở GD&ĐT có điều chỉnh thời gian thi đấu cấp cụm. Sau cuộc họp
thống nhất của các Phòng GD&ĐT (cụm 1) ngày 08/10/2021; Phòng GD&ĐT Hoa
Lư thông báo điều chỉnh lịch như sau:
I. Thời gian nộp danh sách vận động viên
Các đơn vị nộp danh sách thi đấu, bản cam kết đảm bảo sức khoẻ của các
vận động viên đơn vị mình (thay Giấy khám sức khoẻ) về Phòng GD&ĐT Hoa Lư
trước ngày 22/10/2021 (đồng chí Phạm Thị Huyền Chang, số điện thoại
0949.35.8885, email: phamchang86@gmail.com).
II. Thời gian tổ chức Giải
1. Phương án 1: Thực hiện khi Công văn số 584/UBND-VP6 ngày
10/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 còn hiệu lực.
a. Thời gian: 02 ngày, bắt đầu lúc 7h30 ngày 06/11/2021.
b. Địa điểm, đối tượng
- Nhà đa năng Trường THPT Hoa Lư A, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư
+ Lãnh đạo Phòng GD&ĐT
+ Giáo viên, nhân viên độ tuổi từ 36-45
+ Giáo viên, nhân viên từ 46 tuổi trở lên
- Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình (cơ sở 2), thị trấn Thiên Tôn
+ Giáo viên, nhân viên độ tuổi dưới 35
+ Chuyên viên và Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
c. Cách thức tổ chức
Không khai mạc, không có lực lượng cổ động viên. Vận động viên các đơn
vị ngồi đợi ở phòng chờ. Ban tổ chức gọi đến tên ai, người đó vào thi đấu. Thi đấu

xong, vận động viên lại ra phòng chờ.
2. Phương án 2: Thực hiện khi Công văn số 584/UBND-VP6 ngày
10/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 hết hiệu lực.
a. Thời gian: 02 ngày, bắt đầu lúc 7h30 ngày 06/11/2021
b. Địa điểm, đối tượng
Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình hoặc Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình,
(cơ sở 2), thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư (Phòng GD&ĐT Hoa Lư sẽ có thông
báo sau).
c. Cách thức tổ chức
Thi đấu tập trung tại 01 địa điểm. Có tổ chức khai mạc, có các lực lượng cổ
động viên…
Phòng GD&ĐT Hoa Lư trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
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