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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /KH-SGDĐT            Đắk  Nông, ngày 

 

KẾ HOẠCH    
Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp tiến tới  

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Nông lần thứ IX, năm 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 2247/QĐ-BGD ĐT ngày 07/08/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020;   

Căn cứ Công văn số 5989 /UBND-KGVX ngày 11 tháng 12 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về chủ trương tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk 

Nông lần thứ IX, năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Điều lệ các môn thi đấu tại 

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Nông lần thứ IX, năm 2020; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe 

Phù Đổng lần thứ IX, năm 2020. Cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích  

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao 

trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần vào 

giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời qua hoạt động phong trào này nhằm đẩy 

lùi các tệ nạn xã hội đang có nguy cơ xâm nhập trường học. 

- Tổng kết, đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong 

trường phổ thông; phát hiện năng khiếu, tài năng của học sinh phổ thông nhằm bồi 

dưỡng, đào tạo, bổ sung lực lượng cho các vận động viên, tuyển chọn vận động viên 

tiêu biểu có kế hoạch tập luyện tham gia Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) các cấp 

(HKPĐ tỉnh Đắk Nông lần thứ  IX năm 2020; HKPĐ toàn quốc lần X năm 2020 tổ 

chức tại Nam Định). 

2. Yêu cầu  

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, Hiệu trưởng các 

trường phổ thông, phổ thông Dân tộc nội trú  phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa 

của Hội khỏe Phù Đổng đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh thuộc đơn vị 

mình quản lý và chỉ đạo tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp theo quy định của Điều 

lệ với phương châm: Vận động đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng 

cường sức khỏe đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện cho học sinh; 
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- Tăng cường cơ sở vật chất như: Sân tập, nhà tập và các thiết bị dụng cụ để 

phục vụ cho việc dạy và học môn thể dục và các hoạt động ngoại khóa và thi đấu thể 

thao trong trường học; 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/2002/CT-TTg, ngày 26/07/2003 của Thủ 

tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao (TDTT) và 

Chỉ thị số 33/2006/TT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc 

phục bệnh thành tích trong giáo dục;  

- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường theo chu kỳ 1 năm/lần; cấp huyện, 

thị xã, tỉnh theo chu kỳ 2 năm/lần. Trên cơ sở các môn thi Hội khỏe Phù Đổng tỉnh, 

tăng cường các môn thi thể thao dân tộc và các nội dung thi phù hợp với đặc thù của 

từng trường, từng địa phương với mục đích chủ yếu là nâng cao sức khoẻ rèn luyện 

thể chất cho học sinh; 

- Hội khỏe Phù Đổng các cấp phải được tổ chức nghiêm túc, tiết kiệm, tuyệt 

đối an toàn; đảm bảo Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội thể thục thể thao của học sinh 

với các hoạt động thi đấu lành mạnh, trung thực, đúng Điều lệ và mang tính giáo dục 

cao. 

  II. Đơn vị và đối tượng tham gia 

          1. Đơn vị tham gia 

Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, mỗi trường Trung học phổ 

thông (THPT), trường THCS&THPT Dân tộc nội trú (THCS&THPT DTNT) thành 

lập một đoàn vận động viên để tham gia cấp tỉnh, có lãnh đạo đơn vị làm trưởng 

đoàn, phó đoàn, các giáo viên, cán bộ Thể dục thể thao làm huấn luyện viên, cán bộ 

y tế làm chăm sóc viên. 

2. Đối tượng tham gia 

2.1. Đối tượng được tham gia 

Học sinh trong năm học 2019-2020 đang học tại các trường Tiểu học, Trung 

học cơ sở, Trung học phổ thông theo chương trình phổ thông đầy đủ hiện hành, xếp 

loại học lực từ trung bình trở lên (học sinh Tiểu học xếp đầy đủ), hạnh kiểm xếp từ 

khá trở lên và có đủ sức khỏe thi đấu môn thể thao mà học sinh đó đăng ký tham gia. 

2.2. Đối tượng không được tham gia  

- Những học sinh học tại trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường bổ túc 

văn hóa và các loại hình học tập khác. 

- Những học sinh không đủ sức khỏe hoặc không có giấy xác nhận đủ sức 

khỏe thi đấu. 

           2.3 Qui định về độ tuổi như sau: 

- Tiểu học: 11 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2008); 

+ Độ tuổi: 6 - 9 tuổi (Sinh từ ngày 01/01/2011 - 31/12/2014). 
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+ Độ tuổi: 10 - 11 tuổi (Sinh từ 01/01/2009 - 31/12/2010). 

- Trung học cơ sở: 15 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2006); 

+ Độ tuổi: 12 - 13 tuổi (Sinh từ ngày 01/01/2007 - 31/12/2008). 

+ Độ tuổi: 14 - 15 tuổi (Sinh từ 01/01/2005 - 31/12/2006). 

- Trung học phổ thông: 18 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2001). 

Độ tuổi 16 - 17 - 18 tuổi (01/01/2002 - 31/12/2004). 

2.4. Học sinh ở cấp học dưới quá tuổi theo qui định thì được phép thi đấu ở 

cấp học trên liền kề, nhưng không được vượt tuổi quy định ở cấp học đó.  

2.5. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị, ở 01 cấp học và thi 

đấu 01 môn thể thao (không tính môn kéo co). 

2.6. Chỉ tổ chức thi đấu khi mỗi nội dung của môn thi phải có tối thiểu 03 

VĐV, 03 đội, 03 đôi của 3 đơn vị trở lên tham gia dự thi. 

III. Số môn và thời gian tổ chức 

1. Số môn tổ chức  

Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh với 11 môn thi đấu: Bóng đá, Bóng chuyền, Đẩy 

gậy, Cầu lông, Bóng bàn, Đá cầu, Cờ vua, Điền kinh, Karatedo, Teakwondo và Kéo 

co. 

2. Thời gian tổ chức 

2.1. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cấp huyện. 

Tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến trước ngày 

10/02/2020.  

2.2. Thời gian đăng ký tham gia thi đấu (Cụ thể trong Điều lệ HKPPĐ tỉnh 

Đắk Nông lần thứ IX, năm 2020) 

2.3. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh 

Tổ chức trong 05 ngày (từ ngày 17/03/2020 đến ngày 21/03/2020), thi đấu 11 

môn thể thao theo lịch. 

3. Địa điểm tổ chức 

3.1. Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng dự kiến 

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 18/03/2020, tại sân vận động tỉnh Đắk Nông. 

3.2. Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng dự kiến 

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 21/03/2020, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu 

Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông. 

3.3. Địa điểm thi đấu (dự kiến) 

- Môn Điền kinh: Sân vận động tỉnh (đường Quang Trung). 

- Môn Bóng đá: Sân vận động tỉnh (đường Quang Trung). 

- Môn Cờ vua: Nhà đa năng trường THPT Chu Văn An. 
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- Môn Karatedo, Teakwondo: Nhà thi đấu và tập luyện Trung tâm TDTT tỉnh 

Đắk Nông (Đường Quang Trung). 

- Môn Bóng chuyền nam, nữ THPT:  Sân nhà thi đấu Liên đoàn lao động tỉnh. 

- Môn Bóng chuyền nam, nữ THCS: Sân trường THPT DTNT N’Trang Long. 

- Môn Cầu lông: Nhà thi đấu Liên đoàn lao động Đắk Nông (đường Quang 

Trung). 

- Môn Đá cầu: Nhà thi đấu tỉnh Đoàn Đắk Nông (đường Quang Trung). 

- Môn Bóng bàn: Nhà đa năng THCS Nuyễn Bỉnh Khiêm (đường Quang 

Trung) 

IV. Kinh phí 

Kinh phí chi trả cho công tác tổ chức HKPĐ cấp tỉnh thực hiện theo Nghị 

quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk 

Nông; các đơn vị tham gia HKPĐ cấp tỉnh đống góp kinh phí.  Kinh phí tham gia 

HKPĐ khu vực, toàn quốc  được sử dụng từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán 

chi Ngân sách Nhà nước năm 2020, mức chi áp dụng theo Nghị quyết số 

28/2019/NQ-HĐND ngày 30/09/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Đắk Nông về 

Qui định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn 

luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Đắk Nông.  

V. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và đào tạo 

- Lập tờ trình xin Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương tổ chức HKPĐ các 

cấp. 

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức HKPĐ 

tỉnh Đắk Nông lần thứ IX, năm 2020. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức HKPĐ. 

- Ban hành Điều lệ HKPĐ tỉnh Đắk Nông lần thứ IX, năm 2020. 

- Điều hành tổ chức HKPĐ cấp tỉnh. 

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức HKPĐ cấp tỉnh và kinh phí tham gia HKPĐ khu 

vực và toàn quốc. 

- Cử cán bộ theo dõi và giám sát kế hoạch tổ chức HKPĐ các cấp. 

2. Các Phòng, ban thuộc Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

2.1. Phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng 

- Chịu trách nhiệm chính về chuyên môn; phối hợp với các phòng, ban, 

chuyên môn Sở Văn hóa - Thể thao du lịch, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT 

tỉnh điều hành, tổ chức thi đấu các môn thể thao theo Điều lệ HKPĐ.  

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở lập tờ trình xin Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương 

tổ chức HKPĐ, lập kế hoạch, lập tờ trình xin nhân sự thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ 
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chức HKPĐ, trọng tài, thư ký, bộ phận giúp việc; lập dự trù kinh phí, soạn thảo Điều 

lệ HKPĐ, các văn bản liên quan đến công tác tổ chức, theo dõi chuyên môn, phân 

công trọng tài, tổng hợp kết quả thi đấu; chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ, địa 

điểm thi đấu.  

- Phối hợp với cơ quan y tế, Công an đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho các đoàn trong thời gian tổ chức Hội 

khỏe Phù Đổng cấp tỉnh tại thị xã Gia Nghĩa. 

- Giám sát, theo dõi công tác tổ chức HKPĐ cấp trường, cấp huyện, thị xã, 

tổng hợp báo cáo kết quả lên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức HKPĐ cấp tỉnh. 

2.2. Văn Phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chịu trách nhiệm chính về Lễ khai mạc, bế mạc, tuyên truyền, cổ động HKPĐ 

(lên chương trình, kịch bản và điều hành Lế khai mạc, bế mạc, thi đua khen thưởng, 

in giấy chứng nhận học sinh đạt giải).  

2.3. Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính 

Căn cứ vào dự trù kinh phí để chuẩn bị đầy đủ kinh phí cho công tác tổ chức 

HKPĐ tỉnh Đắk Nông lần thứ IX, năm 2020; Hướng dẫn chi và thanh quyết toán các 

khoản chi đúng theo qui định tài chính hiện hành; Tham mưu với Ban chỉ đạo, Ban 

tổ chức ban hành những văn bản, Quyết định về nhân sự có liên quan đến HKPĐ 

cấp tỉnh; phối hợp với phòng Thanh tra theo dõi, kiểm tra nhân sự HKPĐ cấp tỉnh. 

2.4. Phòng Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo 

Phụ trách về nhân sự của HKPĐ, lên kế hoạch, kiểm tra, theo dõi thu thập 

những trường hợp khiếu kiện, khiếu nại về nhân sự, về chuyên môn tham mưu Ban 

chỉ đạo, Ban tổ chức giải quyết. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã tham mưu cho UBND cấp 

huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch, Điều lệ tổ chức 

HKPĐ cấp huyện, thị xã. 

- Lập dự toán kinh phí cho công tác tổ chức HKPĐ cấp huyện, thị xã và kinh  

phí tập luyện và tham gia HKPĐ cấp tỉnh trình UBND huyện, thị xã phê duyệt. 

- Triển khai tổ chức HKPĐ cấp huyện, thị xã theo kế hoạch; tuyển chọn vận 

động viên các môn tập luyện tham gia HKPĐ cấp tỉnh.  

- Báo cáo kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức HKPĐ cấp huyện, thị xã về Sở 

Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông qua phòng GDTrH-QLCL trước ngày 15/02/2020. 

- Thành lập đoàn vận động tham gia HKPĐ cấp tỉnh đúng quy định của Điều 

lệ. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo về nhân sự của đơn vị mình. 

4. Các trường THPT, Phổ thông DTNT trong tỉnh 
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- Lập kế hoạch, ban hành Điều lệ HKPĐ cấp trường; triển khai tổ chức HKPĐ 

cấp trường theo Kế hoạch. 

- Báo cáo kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức HKPĐ cấp trường về Sở Giáo 

dục và Đào tạo Đắk Nông qua phòng GDTrH-QLCL trước ngày 15/02/2020. 

- Tuyển chọn lực lượng VĐV tập luyện tham gia HKPĐ cấp tỉnh. 

- Thành lập đoàn vận động viên tham gia HKPĐ cấp tỉnh đúng quy định của  

Điều lệ. Hiệu trưởng các trường THPT, Phổ thông DTNT chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về nhân sự của đơn vị mình. 

Nhận được Kế hoạch này đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị 

xã, các trường Trung học phổ thông, phổ thông Dân tộc nội trú, các phòng, ban, đơn 

vị có liên quan, nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có 

khăn vướng mắc, xin liên hệ về Phòng Giáo dục trung học - Quản lý chất lượng, Sở 

Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn, giải quyết theo SĐT: 02613.606.888./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để chỉ đạo);                                                                       
- UBND các huyện, thị xã;                                                            

- Công an tỉnh Đắk Nông; 

- Sở VHTT&DL;                                                                                                           

- Sở Y tế ; (Để phối hợp) 

- Đài PT&TH tỉnh;                    

- Trung tâm HL&TĐTDTT ;                     

- Điện lực Đắk Nông;                                                               
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã; 

- Các trường THPT, PTDTNT           (Thực hiện) 

- Các phòng, ban thuộc VP Sở;                          
- Lưu: VT, GDTrH-QLCL. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

    

 

 

   

 

 

 

Phan Thanh Hải 
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