
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /TB-SVHTTDL             Tây Ninh, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
V/v Tổ chức Giải Việt dã trong khuôn khổ Lễ phát động Cuộc vận động  

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021- 2030  

và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 696/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic 

vì sức khỏe toàn dân năm 2021;  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Việt dã trong khuôn khổ Lễ 

phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai 

đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021, cụ thể như 
sau: 

 1. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 6h45, ngày 20/3/2021. 

- Địa điểm: Nhà thi đấu Thể thao tỉnh (số 26, Hoàng Lê Kha, phường 3, 

Thành phố Tây Ninh). 

2. Đối tượng tham dự: 

Tất cả công chức, viên chức, công nhân, nông dân, người lao động, học 

sinh, sinh viên, chiến sỹ công an, quân đội… thuộc các đơn vị tham dự Lễ phát 

động tại Mục II.5 của Kế hoạch số 696/KH-UBND, ngày 10/3/2021 của UBND 

tỉnh về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức 

khỏe toàn dân năm 2021 (kèm theo Kế hoạch) 

3. Nội dung: 

- Vận động viên Nữ chạy 03km, tuyến đường như sau: xuất phát trước Cổng 

Nhà thi đấu (cùng lúc với lực lượng chạy hưởng ứng Lễ phát động) – đường 

Hoàng Lê Kha – Nguyễn Thái Học – Lê Lợi – CMT8 – Hoàng Lê Kha – đích đến 

trước cổng Nhà thi đấu.  

- Vận động viên Nam chạy cự ly 05 km, tuyến đường như sau: xuất phát 

trước Cổng Nhà thi đấu (cùng lúc với lực lượng chạy hưởng ứng Lễ phát động) – 

đường Hoàng Lê Kha – 30/4 (Vòng xoay Trường Trần Hưng Đạo, Vòng xoay 

Bưu điện tỉnh) – CMT8 – Hoàng Lê Kha – đích đên trước cổng Nhà thi đấu 

(05km). 

- Các Vận động viên xuất phát cùng lúc với lực lượng chạy hưởng ứng Lễ 

phát động. 

- Trang phục thi đấu: 



+ Vận động viên Nam: áo thun, quần đùi, giầy thể thao/ giầy bata. 

+ Vận động viên Nữ: áo thun, quần đùi hoặc quần dài thể thao, giầy thể 

thao/ giầy bata. 

- Danh sách đăng ký có ký tên, đóng dấu của đơn vị gửi về Nhà thi đấu thể 

thao tỉnh trước ngày 19/3/2021. (chi tiết xin liên hệ số điện thoại: Phòng Quản lý 

TDTT - 3827224 hoặc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT - 0915.871776). 

4. Cơ cấu giải thưởng: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trao 01 giải Nhất, 02 giải nhì và 07 giải 

3 ở nội dung Nam và nội dung Nữ cho các vận động viên về đích thứ hạng từ 01 

đến 10. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị và lực lượng vũ trang biết, đề nghị các đơn vị xem xét cử các vận động viên 

của đơn vị tham dự giải.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:         KT. GIÁM ĐỐC 

- Như phần “2. Đối tượng”;      PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lưu: VT, QL.TDTT.       
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