
1 

 

UBND HUYỆN MỸ ĐỨC 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 216/PGD&ĐT 
V/v  cử các đơn vị tham gia Ngày hội Văn hóa 

Thể thao Ngành GD&ĐT thành phố Hà Nội 

năm học 2017-2018 

 

          Mỹ Đức, ngày 12 tháng 3 năm 2018 

         
               Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trong huyện 

 Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 4219/KHLT-PGD&ĐT-LĐLĐ ngày 

29/11/2017 của Sở GD&ĐT và Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội về việc tổ 

chức Ngày hội Văn hóa Thể thao ngành GD&ĐT Hà Nội; Căn cứ kết quả Chung 

kết cấp huyện ngày 07 tháng 3 năm 2018, Phòng GD&ĐT cử các đơn vị có thành 

tích tốt nhất các nội dung tham gia dự thi Ngày hội cấp Thành phố như sau: 

 I. Thành phần: 

   1. Môn kéo co nam: Đội kéo co trường tiểu học An Phú; 

2. Môn kéo co nữ: Đội kéo co nữ trường tiểu học Xuy Xá; 

3. Môn nhảy bao bố: Đội nhảy bao bố trường tiểu học Thượng Lâm; 

4. Môn khiêu vũ đôi: Đôi khiêu vũ trường THCS Hợp Tiến và trường tiểu 

học Lê Thanh B. 

 II. Thời gian thi đấu: Ngày 30 tháng 3 năm 2018. 

 III. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội (Ngõ 637, đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, huyện Thanh 

Trì). Việc tổ chức đi dự thi, Phòng GD&ĐT sẽ thông báo sau. 

 Phòng GD&ĐT giao Hiệu trưởng các nhà trường:  

1. Chuấn bị và nộp hồ sơ đăng ký về Phòng GD&ĐT thời gian muộn nhất 

trước 11h00 ngày 14 tháng 3 năm 2018: 

- Danh sách đăng ký vận động viên (Theo mẫu) bằng văn bản và bản mềm 

qua email nguyenvandinh@myduc.edu.vn. Mỗi đội tuyển kéo co gồm 12 người, 

nhảy bao bố 6 người, khiêu vũ 2 người và 01 huấn luyện viên hoặc đại diện lãnh 

đạo nhà trường. Các vận động viên phải có cam kết sức khỏe tốt để tham gia thi 

đấu. 

- Bảng lương tháng 9/2017 và tháng 2/2018 của nhà trường có tên của cán bộ, 

giáo viên, nhân viên tham gia thi đấu, có xác nhận của lãnh đạo nhà trường. 

- Bản phô tô chứng minh nhân dân của vận động viên; 
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- Mỗi vận động viên, huấn luyện viên hoặc lãnh đạo 01 ảnh 3x4 cm ghi rõ họ 

và tên, đơn vị công tác phía sau. 

 2. Tổ chức tập luyện nội dung dự thi để đạt kết quả cao nhất. 

Nhận được Công văn này, Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các nhà 

trường tổ chức thực hiện./. 

                Nơi nhận: 

- UBND huyện; (B/c) 

- LĐLĐ huyện; (Ph/h) 

- TT VHTT&TT; (Ph/h) 

- Như đề gửi; (Th/h) 

- Lưu VT.                     

TRƯỞNG PHÒNG 
 
 

(Đã ký) 
 
 

  Đặng Văn Viện 
 
 
 
 

 

 


