




CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

Tên sự kiện: “Ngày hội thể thao thân thiện cho trẻ khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển" 

Thời gian: ngày 02 tháng 04 năm 2023 

Địa điểm dự kiến: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế, số 57 đường 

Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế. 

Thành phần tham gia dự kiến 

- Đại diện từ nhà tài trợ dự án - Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), và chủ 

dự án - Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học và môi 

trường (NACCET); 

- Ban chỉ đạo sự kiện: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Lao động – Thương binh và 

xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Ban góp ý sự kiện: Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Thừa Thiên Huế; 

- Ban tổ chức sự kiện: Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam (VFD), Trung tâm 

Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP), Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN); 

- Ban tư vấn xây dựng và thực hiện nội dung chương trình cho trẻ khuyết tật trong sự 

kiện: Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN), Hội gia đình trẻ bại não Việt Nam 

(CPFAV), Câu lạc bộ Những Tia Nắng Màu Xanh (nhóm các gia đình trẻ có hội 

chứng Down và một số dạng khuyết tật khác); 

- Các cơ quan đối tác của dự án tại hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Nam, bao gồm: Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam; Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị; 

- Các đơn vị tham gia hỗ trợ cho hoạt động: Tỉnh đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường 

Đại học Sư phạm Huế; Trường Đại học Y Dược Huế; 

- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế; 

- Đối tác triển khai mô hình can thiệp cho trẻ có KTPT và KTTT tại Quảng Trị, Quảng 

Nam, Thừa Thiên Huế gồm các bệnh viện, trường học và trung tâm can thiệp; 

- Đại diện nhà tài trợ khối tư nhân; 

- Trẻ em có KTTT và KTPT và người chăm sóc của trẻ tại địa bàn 3 tỉnh Thừa Thiên 

Huế, Quảng Nam và Quảng Trị và một số tỉnh thành khác trên cả nước; 

- Đội ngũ tình nguyện viên. 

  



Chương trình dự kiến 

Thời gian Hoạt động Đơn vị phụ trách 

Ngày 2/4/2023 

7:00 - 8:00 Đưa đón trẻ và gia đình đến địa điểm sự 

kiện 

Đón tiếp đại biểu 

C.CIHP, VAN, CPFAV, 

Câu lạc bộ Những Tia Nắng 

Màu Xanh, Đơn vị tổ chức 

sự kiện 

8:00 - 8:15 Ổn định 

chỗ ngồi 

2-3 tiết mục văn nghệ VAN, CPFAV, Câu lạc bộ 

Những Tia Nắng Màu Xanh 

và TNV 

8:15 - 8:45 Khai mạc 

sự kiện

 

  

Giới thiệu khách mời, giới 

thiệu sự kiện 

MC chương trình (C.CIHP)   

Phát biểu khai mạc Đại diện USAID, đại diện 

NACCET, đại diện Liên 

hiệp hội Người khuyết tật 

Việt Nam, đại diện phía Ban 

tổ chức (UBND tỉnh 

TTH/Sở LĐTBXH Huế) 

Đại diện ban chỉ đạo cảm ơn 

và tặng quà cho các nhà tài trợ 

khối tư nhân 

Đại diện Tỉnh TTH (UBND 

tỉnh/Sở LĐTBXH tỉnh Sở Y 

tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Thừa Thiên Huế) 

Chụp hình lưu niệm Các đơn vị báo chí 

Đơn vị tổ chức sự kiện  

8:45-9:00 Đưa trẻ về các khu vui chơi C.CIHP, VAN, CPFAV, 

Câu lạc bộ Những Tia Nắng 

Màu Xanh 

9:00 - 

11:00 

Tổ chức thi chạy, trao quà sau mỗi lượt 

chạy 

Điều phối các hoạt động 

chơi: VAN 



Thời gian Hoạt động Đơn vị phụ trách 

Tổ chức chơi nhảy xa, trao quà sau mỗi 

lượt chơi 

 

Tổ chức chơi nhảy bao bố, trao quà sau 

mỗi lượt chơi 

Tổ chức thi kéo co, trao quà sau mỗi lượt 

chơi 

Tổ chức thi đi bộ Điều phối các hoạt động 

chơi: CPFAV 
Tổ chức chơi ném bóng, trao quà sau mỗi 

lượt chơi 

Tổ chức thi đẩy xe lăn, trao quà sau mỗi 

lượt chơi (dành riêng cho nhóm trẻ của 

CPFAV - các gia đình có xe lăn) 

Tổ chức chơi Tìm bóng tìm chữ, trao quà 

sau mỗi lượt chơi 

Điều phối các hoạt động 

chơi: C.CIHP, CLB Những 

tia nắng màu xanh 
Tổ chức chơi Múc nước tiếp sức, trao quà 

sau mỗi lượt chơi 

Tổ chức chơi Đồng hành vượt chướng 

ngại vật, trao quà sau mỗi lượt chơi 

Khu vực góc sáng tạo (xếp hình lego, vẽ 

tranh, tô màu, v.v.) 

Trung tâm can thiệp Hoa 

Nắng 

11:00 - 

11:30 

Bế mạc Phát biểu bế mạc Đại diện tỉnh Thừa Thiên 

Huế (UBND tỉnh/Sở 

LĐTBXH Huế) 

Cảm ơn các đoàn tham dự và 

đội ngũ tình nguyện viên 

(TNV) 

Đại diện Sở Y tế tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Thừa Thiên 

Huế 



Thời gian Hoạt động Đơn vị phụ trách 

Các đoàn và đội ngũ tình 

nguyện viên (TNV) chụp hình 

lưu niệm 

Trao giấy chứng nhận cho đội 

ngũ tình nguyện viên (TNV) 

Đại diện Sở Y tế tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

11:30 -

13:00 

Ăn trưa  

13:00 – 

15:00 

Dọn dẹp, trả lại mặt bằng địa điểm sự kiện 

Trao đổi rút kinh nghiệm sau sự kiện 

C.CIHP, TNV, Đơn vị tổ 

chức sự kiện 

 




