
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 

V/v Triển khai công tác tổ chức tổng 

duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục 

Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần 

thứ VIII năm 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 6 năm 2022 

Kính gửi: 

 - Lãnh đạo trường Trung học phổ thông Bà Rịa; 

 - Lãnh đạo trường Trung học phổ thông Châu Thành; 

 - Lãnh đạo trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm; 

 - Lãnh đạo trường Trung học phổ thông Nguyễn Du; 

 - Lãnh đạo trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 77/KH-BCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2022 của ban chỉ đạo 

Đại hội TDTT tỉnh về việc chỉ đạo tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại công văn số 

6636/UBND-VP ngày 09 tháng 6 năm 2022 về việc tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội 

Thể dục Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022; 

Thực hiện công văn số 1279/SGDĐT-GDTrHTX ngày 09 tháng 5 năm 2022; 

Công văn số 1150/ SGDĐT-GDTrHTX ngày 09 tháng 5 năm 2022 về việc Hỗ trợ 

lực lượng tham gia Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII năm 2022; 

Nhằm đảm bảo việc triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ Khai mạc Đại 

hội được diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng chuyên môn và đạt kết 

quả cao. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quán triệt đến Lãnh đạo các 

đơn vị một số nội dung: 

1. Lãnh đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch để điều động giáo viên và học sinh 

tham gia Lễ rước đuốc và Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp tỉnh năm 2022 trong đó 

tập trung một số công việc: 

- Sử dụng phần mềm quản lý học sinh VnEdu, Zalo… để thông báo đến phụ 

huynh, học sinh trong việc điều động tham dự các buổi tổng duyệt Khai mạc và Khai 

mạc chính thức theo kế hoạch của Ban tổ chức; 

- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm được phân công quản lý học sinh phải quán 

triệt những quy định của Ban tổ chức, giữ trật tự chung trong suốt quá trình tham gia 

buổi tổng duyệt Khai mạc và buổi Khai mạc chính thức của Đại hội TDTT; 

- Sinh hoạt học sinh về việc tham gia đầy đủ các buổi tổng duyệt rước đuốc, 

và Lễ Khai mạc Đại hội TDTT; 

- Có kế hoạch đảm bảo an toàn cho giáo viên học sinh trong quá trình tham 

gia các hoạt động của Đại hội TDTT. 



2. Phối hợp với Phòng Văn hoá Thể thao các huyện, thị xã, thành phố thực 

hiện những công việc chuẩn bị cho buổi tổng duyệt Lễ Khai mạc và Khai mạc Đại 

hội TDTT cấp tỉnh Năm 2022 do Ban tổ chức quy định; 

3. Đối với trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bố trí lực lượng 

tham dự Lễ khai mạc đúng đủ thành phần theo công văn số 1150/ SGDĐT-

GDTrHTX, ngày 09 tháng 5 năm 2022. 

Nhận được công văn này Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề 

nghị Lãnh đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Sở VHTT (b/c) 

- Phòng VHTT Huyện Châu Đức (p/h) 

- Phòng VHTT Tp Bà Rịa (p/h) 

- Đ/c Giám đốc (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu VT, GDTrH-TX. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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