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KẾ HOẠCH 

Tổ chức giải thể thao học sinh t nh   m Đ ng  

tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm học 2020 - 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 2247/QĐ-BGDĐT ngày 07/8/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng 

(HKPĐ) toàn quốc lần thứ X năm 2020; Thông báo số 308/TB-BGDĐT ngày 

15/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Chuyển thời gian tổ chức HKPĐ 

toàn quốc lần thứ X năm 2020 sang năm 2021 và điều chỉnh một số nội dung 

Điều lệ HKPĐ toàn quốc lần thứ X; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/9/2020 của 

Ủy ban nh n d n tỉnh L m Đồng về thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

năm học 2020 - 2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh L m Đồng; Công văn số 

1670/SGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2020 của Sở GDĐT về việc hư ng d n thực 

hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2020 - 

2021, Sở GDĐT ban hành Kế hoạch tổ chức giải tuyển chọn đội tuyển thể thao 

tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) khu vực (Đắk Lắk) và HKPĐ toàn 

quốc (Nam Định) lần thứ X năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2106/KH-UBND ngày 12/4/2019 của 

UBND tỉnh L m Đồng về việc Triển khai Đề án tổng thể phát triển giáo dục thế 

chất và thể thao trường học tỉnh L m Đồng giai đoạn 2019 - 2020, định hư ng 

đến năm 2025. 

2. Duy tr  và đ y mạnh cuộc v n động  Toàn d n r n luyện th n thể theo 

gư ng Bác Hồ v  đại , thường xuyên t p luyện và thi đấu các môn thể thao để 

n ng cao thể lực, góp phần giáo dục nh n cách cho thanh thiếu niên học sinh. 

3. Đánh giá công tác giáo dục thể chất trong các trường phổ thông các 

cấp, phát hiện các năng khiếu thể thao của học sinh phổ thông nh m tiếp tục bồi 

dư ng, đào tạo, bổ sung lực lư ng cho các tuyến v n động viên ở địa phư ng 

trong tỉnh. Đồng thời, thành l p đoàn thể thao học sinh tỉnh L m Đồng tham gia 

HKPĐ cấp khu vực và toàn quốc lần thứ X năm 2021. 

II. YÊU CẦU 

- Tổ chức nghiêm túc, tiết kiệm và đảm bảo an toàn 

- Công tác tuyển chọn bảo đảm công b ng, hiệu quả. 

III. T  CH C GIẢI THỂ THAO HỌC SINH CÁC CẤP 

 . Cấp c  s  

a) Cấp trường 
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- Các trường tiểu học (TH), trung học c  sở (THCS), trung học phổ thông 

(THPT). 

- Cấp huyện, thành phố. 

b) Thời gian tổ chức: Hoàn thành trư c ngày 31/12/2020. 

c) Số môn thi đấu: Căn cứ Công văn số 1670/SGDĐT-GDTrH ngày 

16/9/2020 của Sở GDĐT và điều kiện của m i đ n vị để lựa chọn các môn thể 

thao phù h p. Tuy nhiên, phải đảm bảo số lư ng các môn thi đấu như sau: 

- Các trường TH, THCS: T  03 môn trở lên (bắt buộc phải thi môn Điền 

kinh, Bóng đá). 

- Các huyện, thành phố, trường THPT: t  05 môn trở lên (bắt buộc phải 

thi môn Điền kinh, Bóng đá). 

2. Cấp t nh 

a) Đối tư ng dự thi: Học sinh phổ thông đang học t p tại các trường TH, 

THCS và THPT trong toàn tỉnh. 

b) Đ n vị tham gia dự thi: Các Ph ng GDĐT, các trường trung học phổ 
thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT). 

c) Nội dung, thời gian tổ chức 

- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 01/2021 (có thông báo cụ thể). 

- Các môn tuyển chọn, gồm 10 môn: Bóng đá nam tiểu học, n  THPT 

(mini 5 người); Bóng bàn (TH, THCS, THPT); Cầu lông (THCS, THPT); Điền 

kinh (TH, THCS, THPT); Karate (THCS, THPT); K o co (THCS, THPT); 

Vovinam (THCS, THPT); Taekwondo (THCS, THPT); Võ Cổ truyền (TH, 

THCS, THPT); Cờ vua (TH, THCS, THPT). 

3. Khen th  ng  Căn cứ kết quả thi đấu cấp tỉnh, Ban tổ chức x t khen 

thưởng cho các đ n vị, cá nh n đạt thành t ch cao, cụ thể: 

- Khen thưởng t p thể: T ng cờ toàn đoàn 

  Ph ng Giáo dục và Đào tạo: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 2 giải 

Khuyến kh ch. 

  Trường Trung học phổ thông: 01 giải Nhất, 01 giải Nh , 02 giải Ba, 04 

giải Khuyến kh ch. 

- Khen thưởng cá nh n: T ng huy chư ng và cấp giấy chứng nh n cho các 

cá nh n đạt giải Nhất, Nh , 02 giải Ba ở t ng nội dung thi. 

IV. TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN THỂ THAO HỌC SINH VÀ 

THAM GIA HKPĐ KHU VỰC VÀ TOÀN QU C 

 . Tu ển chọn vận  ộng vi n và thành lập  ội tu ển 

a) Căn cứ kết quả thi đấu cấp tỉnh, Sở GDĐT sẽ tuyển chọn các học sinh 

đạt kết quả cao tham gia vào đội tuyển thể thao học sinh tỉnh thi đấu khu vực, 

toàn quốc. 
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b) Đối tư ng tuyển chọn học sinh: Đang học trong các trường phổ thông, 

có đủ sức khỏe, đủ điều kiện về học lực và hạnh kiểm theo quy định của Bộ 

GDĐT. 

c) Thành l p đội tuyển, huấn luyện và tham dự thi đấu: Sở GDĐT quyết 

định thành l p đội tuyển, tổ chức huấn luyện và tham dự thi đấu HKPĐ khu vực, 

toàn quốc lần thứ X năm 2021 theo điều lệ HKPĐ toàn quốc của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

2. Tham gia HKPĐ khu vực, toàn quốc 

a) Thi đấu khu vực 4 tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk: Tháng 

03/2021 đến tháng 05/2021. 

Nội dung tham gia gồm 05 môn: Điền kinh, Cầu lông, Bóng bàn, Bóng đá 

nam (TH), Kéo co (THCS). 

b) Thi đấu chung kết toàn quốc tại Nam Định: T  ngày 01/8/2021 đến 

ngày 12/8/2021. 

Nội dung tham gia gồm 09 môn: Điền kinh, Bóng bàn, Cầu lông, Karate, 

Vovinam, Taekwondo, Võ Cổ truyền, Cờ vua, Bóng đá n  THPT. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh ph  tổ chức giải thể thao cấp trường: Do trường chủ động c n đối 

trong dự toán ng n sách đư c giao. 

2. Kinh ph  tổ chức giải thể thao cấp huyện, thành phố và kinh ph  t p 

luyện, tham gia thi đấu cấp tỉnh đư c c n đối, bố tr  trong dự toán ng n sách sự 

nghiệp giáo dục năm 2021 của đ n vị. 

3. Kinh ph  tổ chức cấp tỉnh và kinh ph  t p luyện, tham gia thi đấu cấp 

tỉnh, khu vực, toàn quốc đư c c n đối, bố tr  trong dự toán ng n sách sự nghiệp 

giáo dục năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo của ngành giáo dục và đào tạo 

theo ph n cấp ng n sách nhà nư c hiện hành. 

VI. T  CH C THỰC HIỆN  

 . Phòng Giáo dục Trung học 

- Tham mưu ban hành Quyết định ban hành Điều lệ giải thể thao học sinh 

tỉnh L m Đồng năm học 2020 - 2021. 

- Tham mưu thành l p Ban Tổ chức và các tiểu ban. 

- Tham mưu phối h p v i Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao L m Đồng, các Liên đoàn TDTT tỉnh để triển 

khai công tác chuyên môn trong quá tr nh tổ chức giải.  

- Phối h p Ph ng Kế hoạch - Tài ch nh l p dự toán kinh ph  và tổng h p 

các dự toán gồm: tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc, tổ chức thi đấu giải tuyển chọn 

đội tuyển thể thao học sinh cấp tỉnh. 
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- Phối h p các ph ng thuộc Sở triển khai công tác khai mạc, bế mạc và 

bảo đảm an toàn, an ninh cho giải tuyển chọn đội tuyển thể thao học sinh cấp 

tỉnh. 

- Tham mưu tuyển chọn các đội tuyển bảo đảm các yêu cầu theo quy định, 

tr nh lãnh đạo Sở phê duyệt. 

2. Phòng Kế hoạch Tài chính S  GDĐT 

- Phối h p Ph ng Giáo dục Trung học tham mưu phê duyệt dự toán kinh 

ph  và tổng h p các dự toán gồm: tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc, tổ chức thi đấu 

giải thể thao học sinh cấp tỉnh. 

- Thanh toán kinh ph  tổ chức các nội dung trên theo chế độ hiện hành, 

quyết toán theo quy định của Nhà nư c. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo các hu  n, thành phố; các   n vị trực 

thuộc 

Thành l p Ban tổ chức giải tuyển chọn đội tuyển thể thao học sinh cấp 

huyện, thành phố, các đ n vị trực thuộc theo quy định; căn cứ Kế hạch của Sở 

GDĐT và điều kiện của m i địa phư ng để x y dựng kế hoạch tham gia thi đấu 

cấp tỉnh./. 
 

Nơi nhận:  
- Ph ng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Các đ n vị trực thuộc Sở; 

- Sở VHTTDL; 

- Giám đốc; các PGĐ Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM Đ C 

PHÓ GIÁM Đ C 

 

 

 

 

Trần Đức  ợi 
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