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

Quảng Nam, ngày        tháng        năm 2021

KẾ HOẠCH 
Phối hợp tổ chức Lễ phát động và Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên

"S-Race 2021"

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học 
giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025; Kế hoạch số 335/KH-BGDDT ngày 
05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Lễ phát động và Giải chạy 
dành cho học sinh, sinh viên "S-Race 2021"; theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào 
tạo tại Tờ trình số 68/TTr-SGDĐT ngày 23/4/2021; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 
phối hợp tổ chức Lễ phát động và Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên "S-Race 
2021" tại Quảng Nam, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích 
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên để phát triển toàn diện.
- Từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và cải thiện tầm vóc thanh niên 

Việt Nam.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong 

công tác phát triển thể thao học đường.
- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rèn luyện thể chất đến học sinh, 

sinh viên và các gia đình trên cả nước.
- Phát động, hình thành phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên 

cho học sinh, sinh viên.
- Phát hiện, tuyển chọn học sinh năng khiếu, đạt thành tích xuất sắc tại giải 

để tiếp tục bồi dưỡng.
2. Yêu cầu 
- Công tác tổ chức Lễ phát động và Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên 

"S-Race 2021" tại Quảng Nam bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo điều kiện 
thuận lợi và thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham dự.

- Thông qua hoạt động, các địa phương, nhà trường xây dựng kế hoạch triển 
khai Lễ phát động và tổ chức thành hoạt động thường niên cho học sinh, sinh viên 
trên địa bàn.

II. QUI MÔ, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG
1. Qui mô
Lễ phát động và Giải chạy “S-Race 2021” với chủ đề “Bản lĩnh” tại Quảng 
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Nam nằm trong chuỗi chương trình Lễ phát động ngày chạy dành cho học sinh, sinh 
viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021 với số lượng vận động viên tham gia 
thi đấu: khoảng 1.500 học sinh Trung học cơ sở, 1.500 học sinh Trung học phổ 
thông, 1.000 sinh viên Cao đẳng, Đại học.

2. Thời gian và địa điểm
Lễ phát động và Giải chạy “S-Race 2021” với chủ đề “Bản lĩnh” tổ chức vào 

ngày 9 tháng 5 năm 2021 tại Quảng trường 24/3 - phường Tân Thạnh, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, thời gian cụ thể:

- Thời gian khai mạc: 07h00 ngày 09 tháng 5 năm 2021.
- Thời gian thi đấu: 07h45 đến 09h00.
- Thời gian trao thưởng: 09h00 đến 09h30.
- Thời gian trải nghiệm các môn thể thao khác: 09h30 đến 11h30.
3. Nội dung
- Lễ phát động phong trào chạy trong học sinh, sinh viên.
- Tổ chức Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên với các nội dung:
+ Cấp Trung học cơ sở: cá nhân nam 1,5 km, cá nhân nữ 1,5 km;
+ Cấp Trung học phổ thông: cá nhân nam 3,0 km, cá nhân nữ 1,5 km;
+ Cấp Đại học, Cao đẳng: cá nhân nam 3,0 km, cá nhân nữ 1,5 km.
- Tổng kết, trao giải và bế mạc.
III. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU, KHÁCH MỜI LỄ PHÁT ĐỘNG
1. Khách mời cơ quan Trung ương
- Đại diện Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đại diện Lãnh đạo Vụ Giáo dục thể chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao.
- Đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.
- Đại diện Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam.
- Đại diện Lãnh đạo Ban Sản xuất các chương trình Thể thao - Đài Truyền 

hình Việt Nam.
2. Khách mời trong tỉnh
- Đại diện: Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND 

tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu 
Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể.
- Đại diện lãnh đạo: UBND, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa- 
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Thể Thao và Truyền thông thành phố Tam Kỳ.
3. Khách mời Ban Tổ chức giải
Thành phần, số lượng do Ban Tổ chức giải quyết định.
4. Mời phóng viên dự đưa tin
Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Thông tấn xã 

Việt Nam tại Quảng Nam, Bản tin Văn hóa Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh.
IV. KINH PHÍ
Kinh phí hỗ trợ từ Ban Tổ chức Trung ương, nguồn ngân sách tỉnh và các 

nguồn huy động xã hội hóa khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục thể chất Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND thành phố 
Tam Kỳ, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung, các 
điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ phát động và Giải chạy dành cho học sinh, sinh 
viên "S-Race 2021".

- Lập danh sách đại biểu khách mời, in và phát hành giấy mời, xác báo đại 
biểu; in bảng tên đại biểu dự Lễ phát động.

- Lựa chọn 3.000 học sinh tham gia thi đấu bao gồm: 1.500 học sinh THCS, 
1.500 học sinh THPT và liên hệ các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh huy động 1.000 
sinh viên tham gia thi đấu; nhận áo thi đấu từ Ban Tổ chức Trung ương để phát cho 
các vận động viên.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu lực lượng trọng tài 
tham gia điều hành giải.

- Giới thiệu thành phần vào Ban Tổ chức Trung ương và tham mưu thành phần 
Ban Tổ chức địa phương trình UBND tỉnh ra quyết định.

- Bố trí phòng họp chuyên môn (200 người) để tập huấn trọng tài và tình 
nguyện viên.

- Phối hợp công tác tổ chức giải, cùng Ban Tổ chức Trung ương xác định lộ 
trình thi đấu để có phương án bảo vệ an toàn cho các lực lượng trong quá trình tổ 
chức giải.

- Làm thủ tục xin phép cho Ban Tổ chức được thi công, lắp đặt các hạng mục 
cổng, biển bảng, dù… tại khu vực diễn ra sự kiện đảm bảo an toàn cho các vận động 
viên, công tác tổ chức và công tác tuyên truyền cổ động trực quan.

- Xin phép giúp Ban Tổ chức được bay flycam trên khu vực tổ chức giải chạy 
phục vụ công tác truyền hình.

- Nhận kinh phí hỗ trợ từ Ban Tổ chức Trung ương - Công ty truyền thông 
Unicom để sử dụng cho các hoạt động của giải.
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền thông cho giải 
chạy thông qua hệ thống quảng bá trực quan (bandroll, poster, standee… theo thiết 
kế của Ban Tổ chức) tại các đơn vị trường học, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục 
và Đào tạo.

- Cử 10 lễ tân cao từ 1m65 trở lên phục vụ công tác trao giải, yêu cầu trang 
phục: tự chuẩn bị quần bò trắng, áo phông do Ban Tổ chức cung cấp.

- Cử người chịu trách nhiệm là đầu mối liên hệ để phối hợp thực hiện công 
tác tổ chức giải chạy.

- Phối hợp Công ty truyền thông Unicom xây dựng nội dung thông cáo báo 
chí gửi Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tuyên truyền trên báo chí; cung 
cấp Maket Lễ phát động, sơ đồ về sân khấu, các hoạt động bên lề sự kiện, sơ đồ 
đường chạy cho Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành liên 
quan, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về kinh phí hỗ trợ; tổng hợp dự toán 
kinh phí chi tiết của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở, ngành, địa phương, cơ quan, 
đơn vị liên quan gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo về các nội dung liên quan đến công 

tác chuyên môn; giới thiệu lực lượng trọng tài điều hành giải cho Liên đoàn Điền 
kinh Việt Nam; tạo điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc, trao 
thưởng.

- Sắp xếp giúp Ban Tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh 
hùng.

- Chuẩn bị quốc kỳ và 04 lễ tân nam mặc trang phục thể thao cầm cờ phục vụ 
lễ chào cờ.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất tại vị trí diễn ra Lễ phát động và Giải chạy, cụ thể:
+ Cung cấp 20 bàn đại biểu, có khăn trải bàn, hoa để bàn, hoa bục phát biểu 

và 200 ghế ngồi có áo ghế cho khách mời, đại biểu tham dự giải chạy;
+ Cung cấp 30 bàn, có khăn trải bàn sử dụng tại khu y tế, các điểm tiếp nước 

cho vận động viên;
+ Cung cấp 120 ghế nhựa sử dụng tại các khu vực tiếp nước, y tế, tập kết vận 

động viên đạt giải;
- Bố trí nhân viên phục vụ Lễ phát động và Giải chạy.
3. Sở Tài chính
Thẩm định dự toán, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức Lễ phát 

động và Giải chạy “S-Race 2021” tại  Quảng Nam; kiểm tra, hướng dẫn, giám sát 
các khoản chi và thanh, quyết toán đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước.
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4. Công an tỉnh
- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong thời gian Lễ 

phát động và Giải chạy; tổ chức thi đấu và thời gian VTV tường thuật trực tiếp các 
hoạt động của sự kiện; xây dựng phương án bố trí xe các đại biểu khách mời và vận 
động viên tham gia giải.

- Bố trí xe ôtô, môtô dẫn đường các đợt chạy.
- Thực hiện việc cấm đường khu vực tổ chức thi đấu để bảo vệ an toàn cho 

các vận động viên và phục vụ VTV tường thuật trực tiếp chặng đua.
5. Sở Y tế
- Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực diễn ra các sự 

kiện và với lực lượng vận động viên tham gia thi đấu (phun khử khuẩn…).
- Bố trí 02 xe cứu thương, cáng cứu thương, 01 bình oxy lớn, nhiều bình xịt 

lạnh, các thiết bị sơ cứu cơ bản và lực lượng y tế chuyên môn thường trực tại địa 
điểm thi đấu.

6. Công ty Điện lực Quảng Nam
- Đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục tại các địa điểm diễn ra Lễ phát 

động và Giải chạy.
- Hoàn tất bố trí nguồn điện tại khu vực tổ chức truyền hình trực tiếp cho sân 

khấu, khu vực xuất phát - đích, xe truyền hình, xe vệ tinh, điện cho các điểm máy 
quay lẻ (sơ đồ các điểm máy quay lẻ sẽ cung cấp cho Ban Tổ chức địa phương), 
đảm bảo không mất điện khi truyền hình trực tiếp (công suất xe ghi hình 20KVA, 
xe vệ tinh 10KVA, máy quay lẻ 2A) vào 14h00 ngày 07/5/2021.

7. Trường Đại học Quảng Nam, Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 
Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Công nghệ

Mỗi trường chọn 250 sinh viên tham dự giải, phối hợp với Sở Giáo dục và 
Đào tạo để đăng ký danh sách vận động viên.

8.  Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Sở Thông 
tin và Truyền thông

Phối hợp đưa tin, bài về Lễ phát động và Giải chạy dành cho học sinh, sinh 
viên "S-Race 2021" tại Quảng Nam

9. UBND thành phố Tam Kỳ 
- Đảm bảo tạo điều kiện cho Ban Tổ chức được sử dụng địa điểm Quảng 

trường 24/3 từ 00h00 ngày 06/5 đến 00h00 ngày 10/5/2021 phục vụ công tác thi 
công và tháo dỡ các hạng mục phục vụ giải chạy.

- Di chuyển một số chậu cây tại Quảng trường 24/3 (theo thực tế khảo sát).
- Bố trí nhà vệ sinh di động, thùng rác đảm bảo vệ sinh tại khu vực tổ chức.
- Cử đội vệ sinh địa điểm tổ chức sau khi diễn ra chương trình.



6

- Xây dựng phương án quản lý, bố trí địa điểm để xe cho học sinh và các đại 
biểu khách mời tham gia Lễ phát động và Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên    
"S-Race 2021".

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động và Giải chạy dành cho học sinh, 
sinh viên "S-Race 2021" tại Quảng Nam. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương 
liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;                                           
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Q.Nam;
- UBND thành phố Tam Kỳ;          
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
 

Trần Văn Tân
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