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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2019-2020
Căn cứ Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020 ban hành kèm theo
Quyết định số 2247/QĐ-BGDĐT ngày 07/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm
học 2019-2020;
Căn cứ Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm học 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết
định số 2867/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2019 của Giám đốc Giáo dục và Đào tạo;
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) học
sinh phổ thông năm học 2019-2020 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 luyện tập và thi đấu các môn thể thao trong học sinh
phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần thực hiện tốt công tác giáo
dục toàn diện cho học sinh;
- Đánh giá thực chất chất lượng giáo dục thể chất trong các trường phổ thông.
- Kiểm tra chất lượng quản lý, tổ chức thực hiện nội dung chương trình môn học giáo
dục thể chất ở các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện giữa các
nhà trường và địa phương.
- Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao trong học sinh phổ thông. Đồng
thời, vinh danh tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Từ đó nhân
rộng điển hình, đề ra những giải pháp thiết thực tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ dạy
và học môn học giáo dục thể chất những năm tiếp theo.
- Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/20120), 74 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/194627/3/2020), 45 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020);
2. Yêu cầu
- Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông phải được tổ chức nghiêm túc, trang trọng,
thiết thực, tránh lãng phí và là ngày hội thể dục thể thao với các hoạt động thi đấu lành
mạnh, trung thực, đúng điều lệ và mang tính giáo dục;
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- Các phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả HKPĐ cấp huyện về Sở Giáo dục
và Đào tạo trước ngày 20/01/2020, các trường THPT gửi báo cáo trước ngày 30/12/2019.
II. SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA
Tổng số người tham gia 5.340 người, trong đó:
- Phòng GD&ĐT 11 đoàn, mỗi đoàn 130 người : 1.430 người
- Trường THPT, THCS&THPT 34 đoàn, mỗi đoàn 100 người : 3.400 người
- Ban chỉ đạo: 14 người
- Ban tổ chức: 16 người
- Các tiểu ban: 30 người
- Học sinh phục vụ khai mạc: 300 người
- Trọng tài: 150 người
III. NỘI DUNG
Gồm 13 môn :
1. Môn Điền kinh: TH, THCS, THPT (nam, nữ)
2. Môn Bóng bàn: TH, THCS, THPT (nam, nữ)
3. Môn Bóng đá: TH, THCS (nam); THPT (nam, nữ).
4. Môn Bóng chuyền: THCS, THPT (nam, nữ)
5. Môn Cầu Lông: THCS, THPT (nam, nữ)
6. Môn Đá cầu: TH, THCS, THPT (nam, nữ)
7. Môn Đẩy gậy: THCS (nam, nữ)
8. Môn Taekwondo: THCS, THPT (nam, nữ)
9. Môn Võ cổ truyền: THCS, THPT (nam, nữ)
10. Môn Vovinam: THCS, THPT (nam, nữ)
11. Môn Karatedo: THCS, THPT (nam, nữ)
12. Môn Cờ vua: TH, THCS và THPT, theo các lứa tuổi (nam, nữ)
13. Môn Bơi: TH, THCS (nam, nữ)
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông cấp tỉnh diễn ra từ ngày 10/02/2020 đến ngày
17/02/2020, trong đó:
1. Các môn thi trước HKPĐ
STT

Môn thi

Thời gian

1

Võ Cổ truyền

10-13/02/2020

2

Vovinam

10-13/02/2020
2

Địa điểm (dự kiến)
TT HL và thi đấu TDTT tỉnh
TT HL và thi đấu TDTT tỉnh

3

Taekwondo

Thời gian
10-13/02/2020

4

Karatedo

10-13/02/2020

DTNT THPT Tỉnh

5

Bóng đá THCS (nam)

10-13/02/2020

Sân Đài PT&TH tỉnh

6

Bóng đá Tiểu học (nam)

10-13/02/2020

Sân Suối cam

7

Bóng đá THPT (nam, nữ)

10-13/02/2020

Sân vận động tỉnh

8

Bóng chuyền THPT (nam, 10-13/02/2020
nữ)
10-13/02/2020
Bơi THCS (nam, nữ)

STT

9

Môn thi

Địa điểm (dự kiến)
TT HL và thi đấu TDTT tỉnh

CĐSP; DTNT THPT tỉnh
Hồ bơi trên địa bàn Tp.ĐX

2. Các môn thi trong HKPĐ
STT

Thời gian

Môn thi

Địa điểm

1

Điền kinh TH, THCS, THPT
14-17/02/2020
(nam, nữ).

Sân vận động tỉnh

2

Bóng bàn TH, THCS, THPT 14-17/02/2020
(nam, nữ).

THPT Nguyễn Du

3

Cờ vua TH, THCS, THPT 14-17/02/2020
(nam, nữ).

HT A, Sở GD&ĐT

4

Cầu lông
(nam, nữ).

THPT 14-17/02/2020

TT HL và thi đấu TDTT
tỉnh

5

Đá cầu TH, THCS, THPT 14-17/02/2020
(nam, nữ).

TT HL và thi đấu TDTT
tỉnh

6
7

THCS,

Bóng chuyền THCS (nam, 14-17/02/2020
nữ).
14-17/02/2020
Bơi TH (nam, nữ)

CĐSP, DTNT tỉnh
Hồ bơi trên địa bàn Tp.ĐX

3. Chương trình khai mạc
Chương trình khai mạc HKPĐ cấp tỉnh năm học 2019-2020 vào lúc 07 giờ 30, ngày
14/02/2020 tại Sân vận động tỉnh Bình Phước.
Chương trình khai mạc gồm các nội dung sau:
- Rước cờ Tổ quốc, cờ HKPĐ
- Diễu hành của các đoàn vận động viên;
- Chào cờ, giới thiệu đại biểu;
- Rước đuốc, thắp đuốc truyền thống;
- Diễn văn khai mạc;
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- Tuyên thệ của vận động viên, trọng tài;
- Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên;
- Thi đấu các môn theo kế hoạch.
4. Một số mốc thời gian quan trọng
- 08 giờ 00, ngày 06/12/2019, họp Ban Chỉ đạo tại Hội trường B, Sở GD&ĐT.
- 08 giờ 00, ngày 13/12/2019, họp Ban Tổ chức tại Hội trường B, Sở GD&ĐT.
- 08 giờ 00, ngày 17/12/2019, họp trưởng chuyên môn các môn thi đấu tại Hội trường
B, Sở GD&ĐT.
- 08 giờ 00, ngày 20/12/2019, họp trưởng các tiểu ban chuyên môn, trọng tài, khai
mạc, bế mạc, khen thưởng, tuyên truyền, bảo vệ an ninh, Y tế, Phục vụ tại Hội trưởng B,
Sở GD&ĐT.
- 09 giờ 00, ngày 09/02/2020, họp Trưởng các đoàn vận động viên.
5. Kinh phí tổ chức
Theo phân cấp quản lý, các đơn vị tự lo kinh phí tổ chức, kinh phí tập luyện, ăn, ở, đi
lại, tham gia thi đấu HKPĐ cấp trường, huyện, tỉnh.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ
chức HKPĐ bảo đảm theo đúng Điều lệ;
- Triệu tập các phiên họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tiểu ban;
- Triệu tập họp trọng tài, giám khảo làm nhiệm vụ HKPĐ;
- Lên lịch thi đấu các môn;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ lễ khai mạc, thi đấu và bế mạc theo yêu cầu.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Hỗ trợ sân bãi, dụng cụ phục vụ thi đấu các môn thể thao;
- Chuẩn bị các biên bản thi đấu các môn, tập huấn trọng tài tham gia làm nhiệm vụ;
- Hỗ trợ trọng tài làm nhiệm vụ giám sát các môn thi HKPĐ;
- Tham gia hỗ trợ tập luyện cho khai mạc;
- Hỗ trợ viết chương trình khai mạc;
- Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng cho lễ khai mạc, bế mạc;
3. Tỉnh đoàn
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị
nghi thức lễ khai mạc;
- Tham gia kiểm tra thực hiện nội quy và đề ra nội quy ăn, ở, đi lại;
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4. Sở Y tế
- Đảm bảo về công tác thuốc y tế, trực sơ cấp cứu trong quá trình diễn ra Hội thi;
- Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị các điều kiện giải quyết các trường hợp
phải nằm viện của các vận động viên, huấn luyện viên,..;
- Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố có
chính sách miễn giảm việc khám sức khoẻ cho học sinh tham gia HKPĐ.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên
địa bàn thành phố Đồng Xoài trong thời gian diễn ra HKPĐ.
5. Sở Tài chính
Phối hợp với Sở GD&ĐT thẩm định và quyết toán kinh phí theo quy định.
6. Công an tỉnh Bình Phước
- Cử lực lượng công an giữ gìn an ninh, trật tự trong buổi Lễ khai mạc, tại các nơi thi
đấu và nơi ở các đoàn.
- Bảo đảm an toàn giao thông trong buổi Lễ khai mạc và những ngày thi đấu, bế mạc.
7. Trường PTDTNT THPT Bình Phước, CĐSP Bình Phước
- Hỗ trợ sân bãi, nhà thi đấu một số môn thi theo kế hoạch.
- Bảo đảm âm thanh, ánh sáng, vệ sinh, nước uống cho các môn thi đấu tại đơn vị.
8. Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước
Tuyên truyền và theo dõi đưa tin trước, trong và sau khi diễn ra HKPĐ.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 20192020, Ban Chỉ đạo đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành
phố triển khai Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ, BTC HKPĐ;
- Sở VHTT&DL;
- Sở Tài chính;
- Tỉnh đoàn;
- Sở Y tế;
- Công an tỉnh;
- Đài PTTH&Báo Bình Phước;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THCS&THPT, THPT;
- Trường CĐSP;
- Lưu: VP, GPTrH.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Ký bởi: Sở
Giáo dục và
Đào tạo
Cơ quan: Tỉnh
Bình Phước
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P. GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SỞ GD&ĐT
Lý Thanh Tâm
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