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Số:          /SGDĐT-VP 
 

 

V/v tham gia Giải chạy “Thử thách S-

Race Online 2022” và cuộc thi “Ấn 

tượng S-Race 2022” 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Quảng Ninh, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 762/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2022 của Bộ GDĐT 

về việc ban hành Điều lệ Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên S-Race 2022; 

Công văn số 1283/BGDĐT-GDTC ngày 6/4/2022 của Bộ GDĐT về việc triển khai 

tổ chức “S-Race 2022”, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) đề nghị các trường 

đại học, cao đẳng, các Phòng GDĐT, các trường có cấp Trung học phổ thông, các cơ 

sở GDTX (sau đây gọi chung là các đơn vị) quan tâm triển khai các nội dung sau: 

1. Căn cứ Công văn số 952/SGDĐT-VP ngày 7/4/2022 của Sở GDĐT và 

các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT về việc phát động, triển khai tổ chức Giải 

chạy “S-Race 2022” cho HSSV, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực 

hiện. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới toàn thể sinh viên, 

học sinh cấp THCS và THPT của đơn vị để các em nắm rõ các thông tin, điều 

lệ, cách thức tham gia các nội dung của Giải; vận động HSSV của đơn vị mình 

đăng kí tham gia dự thi và chủ động có phương án, kế hoạch tập luyện để tham 

gia tốt các nội dung của Giải.  

 (Nội dung, thể lệ tham gia “Thử thách S-Race Online” và cuộc thi “Ấn 

tượng S-Race 2022 theo Công văn số 1283/BGDĐT-GDTC ngày 6/4/2022 của Bộ 

GDĐT - gửi kèm công văn này).  

2. Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, 

thiết thực trong công tác giáo dục thể chất của nhà trường trong năm học 2022 - 

2023. Thông qua việc tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của 

giáo dục thể chất và hình thành, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể 

thao, rèn luyện sức khỏe trong học sinh, sinh viên. 

 3. Các đơn vị thống kê, báo cáo việc triển khai và kết quả tham gia về Sở 

GDĐT (kèm theo phụ lục 1) qua email vanphong.soquangninh@moet.edu.vn 

trước ngày 03/11/2022 để Sở tổng hợp, đánh giá, làm căn cứ xét thi đua của các 

đơn vị và báo cáo UBND tỉnh, Bộ GDĐT theo quy định. 

Kính gửi:   

- Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh;  

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường có cấp Trung học phổ thông; 

- Trung tâm HN&GDTX tỉnh; 

- Các Trung tâm GDNN-GDTX. 

mailto:vanphong.soquangninh@moet.edu.vn


 

Thông tin liên hệ: đồng chí Nguyễn Văn Dũng, chuyên viên Sở GDĐT (điện 

thoại 0828819138) để phối hợp. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT; 

- UBND tỉnh; 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 

- Các phòng: GDPT, GDTX&GDMN, KHTC; 

- Lưu: VT, VP.  
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Châu Hoài Thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

ĐƠN VỊ:………………… 

BÁO CÁO 

(V/v tham gia “S-Race Online 2022”) 

 

Trường/Phòng 

GDĐT:…. 

Tổng số học 

sinh/sinh viên 

của đơn vị 

Số học sinh tham 

gia “S-Race 

Online 2022” 

Tỷ lệ % Thành tích 

đạt được 

     

     

 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT; 

- Lưu… 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Kí tên, đóng dấu) 
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