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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra sát hạch vận động viên Hải Phòng tham gia  

Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 

 

 Căn cứ Quyết định 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 về việc phê duyệt Chương 

trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021- 2030; Căn cứ Quyết 

định số 998/QĐ-BGDĐT ngày 14/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban 

hành Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022; Kế hoạch số 231/KH-

BGDĐT ngày 09/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Triển khai công tác phòng 

chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022, Sở Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch kiểm tra sát hạch vận động viên Hải Phòng tham 

gia giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Kiểm tra sát hạch để tuyển chọn các vận động viên học sinh thực sự có năng 

khiểu, có khả năng đạt thành tích cao tham gia Giải Bơi học sinh phổ thông toàn 

quốc 2022. 

- Việc kiểm tra sát hạch đảm bảo nghiêm túc, chính xác, khách quan, công 

bằng và tuyệt đối an toàn. 

II. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian 

Thời gian sát hạch: 01 ngày, từ 7h30 Thứ 5 ngày 12/5/2022 

2. Địa điểm 

Bể bơi trường Đại học Hàng Hải, Lạch Tray, Hải Phòng 

3. Đối tượng 

139 vận động viên đã được tuyển chọn và đăng ký theo Công văn số 

911/SGDĐT-CTrTT ngày 27/4/2022 về việc về việc Tuyển chọn và tập luyện tham 

gia Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022. (Có danh sách kèm theo) 

III. Hội đồng kiểm sát hạch (Có Quyết định kèm theo) 

IV. Kinh phí (Có dự trù kèm theo) 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Phòng Chính trị Tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo 



- Là đơn vị thường trực tham mưu việc kiểm tra sát hạch vận động viên tham 

gia Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022. 

- Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch Giải 

Bơi; Xây dựng kế hoạch kiểm tra sát hạch vận động viên tham gia Giải Bơi. 

- Liên hệ với Bể bơi Hàng Hải để tổ chức triển khai kiểm tra sát hạch 

- Thông báo tới các đơn vị có vận động viên được tham gia kiểm tra, sát hạch 

có mặt đúng thời gian và địa điểm theo kế hoạch. 

2. Giao Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chuẩn bị kinh phí để thực hiện việc tổ chức kiểm tra sát hạch. 

- Hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra sát hạch tuyển chọn vận động viên học sinh 

tham gia thi đấu Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cá nhân, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBNDTP (để b/c); 

- Sở VHTT (để p/h); 

- GĐ, PĐG Phạm Quốc Hiệu; 

- Phòng GDĐT các quận, huyện; 

- Trường THPT; 

- Phòng KHTC, CTrTT (để tham mưu, th/h); 

- Lưu: VT, CTrTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Kiệm 
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