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UBND HUYỆN CƯ JÚT 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 02/KH-PGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cư Jút, ngày 02 tháng 01 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường tiến tới  

Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện lần thứ XIV năm 2020 

 

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

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

Nông lần thứ IX năm 2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp tiến 

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

Thực hiện Công văn số 3380/UBND-VP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

UBND huyện Cư Jút về việc giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch 

tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp tiến tới Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Nông lần 

thứ IX năm 2020; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Jút xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe 

Phù Đổng cấp trường tiến tới Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện lần thứ XIV năm 2020 

như sau: 

I.Mục đích, yêu cầu 

1.Mục đích 

 Tiếp tục duy trì 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. 

 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 để tuyển chọn, tập 

luyện tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng các cấp năm 2020. 

2.Yêu cầu 

Hiệu trưởng các trường TH và THCS trong toàn huyện phổ biến, quán triệt mục 

đích, ý nghĩa của Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) 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 cấp trường 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; 

Tăng cường cơ sở vật chất 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 
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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, trên cơ sở các 

môn thi Hội khỏe Phù Đổng cấp 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 khỏe rèn luyện thể chất cho học sinh; 

Hội khỏe Phù Đổng phải được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, tuyệt đối an 

toàn; đảm bảo Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội TDTT của học sinh phổ thông 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 trường TH, THCS thành lập một đoàn vận động viên để tham gia HKPĐ 

cấp huyện, có lãnh đạo đơn vị làm trưởng đoàn, phó đoàn, giáo viên Thể dục làm huấn 

luyện viên, nhân viên 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 theo chương trình phổ thông hiện hành. Đối với học sinh THCS: xếp loại học lực 

từ trung bình trở lên, hạnh kiểm loại khá trở lên; học sinh Tiểu học: học tập đạt từ 

Hoàn thành trở lên, năng lực - phẩm chất được đánh giá từ mức Đạt trở lên; có đủ sức 

khỏe thi đấu môn thể thao mà học sinh đó đăng ký tham gia và phải có thẻ thi đấu do 

nhà trường cấp.  

2.2.Đối tượng không được tham gia 

-Những học sinh học 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 01/01/2011 đến 31/12/2014. 

+Độ tuổi: 10 - 11 tuổi, sinh từ 01/01/2009 đến 31/12/2010. 

-Trung học cơ sở: 15 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2004) 

+Độ tuổi: 12 - 13 tuổi, sinh từ 01/01/2007 đến 31/12/2008. 

+Độ tuổi: 14 - 15 tuổi, sinh từ 01/01/2005 đến 31/12/2006. 

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 đăng ký tham gia dự thi. 

III.Số môn, thời gian và địa điểm tổ chức 

1.Số môn tổ chức 
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Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện có 11 môn thi đấu: Bóng đá, Bóng chuyền, Đẩy 

gậy, Câu lông, Bóng bàn, Đá cầu, Cờ vua, Điền kinh, Kéo co, Karatedo và 

Teakwondo. 

2.Thời gian tổ chức 

-Hội khỏe Phù Đổng cấp trường tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 

02/01/2020 đến trước ngày 18/01/2020. 

-Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện dự kiến tổ chức trong 06 ngày, từ ngày 

31/01/2020 đến ngày 07/02/2020 (trừ thứ 7 và chủ nhật). 

3.Địa điểm tổ chức 

3.1.Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng dự kiến vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 

04/02/2020 tại trường THCS Phạm Văn Đồng. 

3.2.Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng dự kiến vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 07/02/2020 

tại trường THCS Phạm Văn Đồng. 

3.3 Địa điểm thi đấu dự kiến: 

-Môn Điền kinh:    Sân vận động huyện Cư Jút. 

-Môn Bóng đá:    Khu liên hiệp thể thao Long Vân. 

-Môn Cờ vua:    Trường TH Kim Đồng. 

-Môn Karatedo:    Trường THCS Phạm Văn Đồng. 

-Môn Teakwondo:   Trường THCS Phạm Văn Đồng. 

-Môn Bóng chuyền:  Trường THCS Phạm Văn Đồng. 

-Môn Đẩy gậy + Kéo co:  Trường THCS Phạm Văn Đồng. 

-Môn Cầu lông, Đá cầu:   Sân Cầu lông-Bóng bàn Thùy Linh. 

-Môn Bóng bàn:    Sân Cầu lông-Bóng bàn Thùy Linh. 

IV.Điều lệ và cách tính điểm xếp hạng 

1.Điều lệ 

Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện thi đấu theo Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh 

Đăk Nông lần thứ IX năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2031/QĐ-SGDĐT 

ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông. 

2.Tính điểm và xếp hạng 

-Điểm từng nội dung thi 

Điểm từng nội dung thi (cá nhân, đôi, đồng đội, tập thể) của từng môn thi chỉ 

tính theo xếp hạng từ 1 đến thứ 10, cách tính như sau: 

2.1.Xếp hạng 1 = 11 điểm; Xếp hạng 2 = 9 điểm; Xếp hạng 3 = 8 điểm; Xếp 

hạng 4 = 7 điểm; Xếp hạng 5 = 6 điểm (thứ 5 đến thứ 8 đối với các nội dung thi theo 

thể thức loại trực tiếp); Xếp hạng 6 = 5 điểm; Xếp hạng 7 =  4 điểm; Xếp hạng 8 = 3 

điểm; Xếp hạng 9 = 2 điểm (thứ 9 đến thứ 16 đối với các nội dung thi theo thể thức 

loại trực tiếp); Xếp hạng 10 = 1 điểm. 

2.2.Đối với các nội dung chia bảng thi đấu vòng tròn để chọn 02 đội vào thi đấu 

vòng sau, được tính điểm như sau:  

- Hai bảng: Xếp hạng 3 = 6 điểm; xếp hạng 4 = 4 điểm; hạng 5 = 2 điểm. 

- Bốn bảng: Xếp hạng 3 = 2 điểm. 

2.3.Khi tính điểm toàn đoàn của HKPĐ các môn được tính theo hệ số: Môn 

Bóng đá 5 người, môn Bóng chuyền, Kéo co nhân hệ số 3. 
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3.Cách tính điểm và xếp hạng toàn đoàn của HKPĐ 

  Tổ chức chia thành 2 đối tượng: bậc TH và bậc THCS. 

Xếp hạng toàn đoàn của HKPĐ lần thứ XIV năm 2020 được tính theo thứ tự từ 

cao xuống thấp theo tổng số điểm đạt được của các đơn vị. Nếu bằng điểm nhau sẽ xét 

theo tiêu chí thứ tự giải Nhất, Nhì, Ba và cuối cùng là bốc thăm. 

V.Công tác chuẩn bị 

         1.Hồ sơ 

  1.1. Danh sách đăng ký học sinh dự thi (có mẫu kèm theo) HKPĐ huyện Cư Jút 

lần thứ XIV năm 2020 do lãnh đạo nhà trường ký tên, đóng dấu và đăng ký trực tuyến 

tại địa chỉ email dvuhoang@gmail.com (danh sách đăng ký nhập thông tin theo Font 

Times NewRoman; mã Unicode). 

-Nộp hồ sơ dự thi và đăng ký trực tuyến hoàn thành trước ngày 15/01/2020.  

-Đơn vị nào đăng ký khác mẫu qui định đơn vị đó phải làm lại.  

 1.2.Giấy khám sức khỏe của từng học sinh do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp 

huyện trở lên cấp và xác nhận có đủ sức khỏe tham gia nội dung mà học sinh sẽ dự thi. 

2.Họp chuẩn bị 

Họp Ban tổ chức, trưởng đoàn, Trọng tài (họp chuyên môn) bốc thăm xếp lịch 

thi đấu vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 15/01/2020 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.  

3.Trang phục  

- Yêu cầu các đơn vị trang bị đồng phục theo đoàn trong lễ khai mạc. 

-Trang phục thi đấu theo quy định của Điều lệ, luật của môn thi và phải in rõ tên 

đơn vị lên trang phục. 

4.Kinh phí 

Kinh phí chi trả cho công tác tổ chức HKPĐ các cấp được sử dụng từ nguồn 

kinh phí được giao trong dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020 của đơn vị theo 

quy định tài chính hiện hành. Ngoài kinh phí trên các đơn vị cần huy động thêm các 

nguồn kinh phí xã hội hóa giáo dục để tổ chức và tham gia HKPĐ các cấp. 

V.Tổ chức thực hiện 

1.Các bộ phận chuyên môn  

-Chịu trách nhiệm chính về chuyên môn; phối hợp với các Tổ chuyên môn điều 

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

-Tham mưu với Ban chỉ đạo, Ban tổ chức HKPĐ cấp huyện thành lập các tổ 

trọng tài, thư ký, bộ phận giúp việc; các văn bản liên quan đến công tác tồ 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, thuê địa điểm thi đấu. 

-Chuẩn bị chương trình, kịch bản và điều hành Lễ khai mạc, bế mạc. 

-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 huyện. 

-Tổng hợp báo cáo kết quả lên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức HKPĐ cấp huyện. 

2.Trường THCS Phạm Văn Đồng 

mailto:dvuhoang@gmail.com


5 
 

Chịu trách nhiệm chính về trang trí khánh tiết, công tác chuẩn bị cho Lễ khai 

mạc, bế mạc, tuyên truyền, cổ động HKPĐ, các tiết mục đồng diễn khai mạc; chuẩn bị 

CSVC tổ chức các nội dung thi đấu diễn ra tại trường. 

3.Các trường TH và THCS 

Triển khai tổ chức HKPĐ cấp trường theo kế hoạch; thành lập đoàn vận động 

tham gia HKPĐ cấp huyện đúng quy định của Điều lệ.  

Đăng ký VĐV, các nội dung tham gia thi đấu với BTC HKPĐ cấp huyện đúng 

thời gian quy định. 

Hiệu trưởng, trưởng đoàn các trường tham gia HKPĐ chịu trách nhiệm trước 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức tại trường và nhân sự tham gia 

HKPĐ cấp huyện và các vấn đề vi phạm Điều lệ do thành viên của đoàn mình gây nên, 

các đơn vị có vi phạm về nhân sự sẽ bị loại khi xét điểm để xếp hạng toàn đoàn. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức HKPĐ huyện Cư Jút lần thứ XIV năm 2020, nhận 

được công văn này yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị triển khai kế hoạch và tổ chức thực 

hiện tại đơn vị, nếu có vướng mắc liên hệ với bộ phận chuyên môn phòng Giáo dục và 

Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyên (để b/c);               

- TP, các PTP; 

- CM TH, THCS; 

- Các trường TH, THCS; 

- Lưu: VT, CM.  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiệp 
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