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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XIII năm 2020
và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020
Căn cứ Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X ban hành kèm
theo Quyết định số 2247/QĐ-BGDĐT ngày 07/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo; sau khi xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình
số 1490/TTr-SGDĐT ngày 04/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch
tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XIII năm 2020 và tham gia Hội
khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 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 tập luyện và thi đấu các môn thể thao
trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất, góp phần
giáo dục toàn diện cho học sinh.
Góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường
phổ thông.
Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh phổ thông
nhằm bồi dưỡng, đào tạo tài năng thể thao cho quê hương, đất nước.
2. Yêu cầu
Tăng cường cơ sở vật chất, sân tập, nhà tập và các trang thiết bị dụng cụ
để phục vụ cho việc dạy và học môn thể dục, tổ chức các hoạt động thể dục, thể
thao (TDTT) ngoại khoá và thi đấu thể thao trong trường học.
Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) các cấp phải được tổ chức tuyệt đối an
toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí.
Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ
tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao và
Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và
khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
II. TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ban hành Điều lệ HKPĐ toàn tỉnh lần thứ XIII năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020, phối hợp với các
cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ
chức HKPĐ cấp tỉnh.
- Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chủ động phối hợp với các sở,
ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch này.
- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công an
tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND thành phố Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan để tổ chức
tốt HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XIII đảm bảo an toàn tuyệt đối, tiết kiệm, hiệu quả,
tránh phô trương, hình thức, lãng phí.
- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trường THPT, trường
phổ thông có nhiều cấp học trong toàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao; tổ chức HKPĐ các cấp và tham
gia HKPĐ cấp tỉnh theo kế hoạch.
- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thi đấu các môn theo Điều lệ HKPĐ
cấp tỉnh.
- Xây dựng kịch bản Lễ khai mạc, tổng kết HKPĐ cấp tỉnh.
- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù kinh phí cho HKPĐ cấp tỉnh lần
thứ XIII đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Chuẩn bị vận động viên (VĐV) tập huấn tham gia thi đấu tại HKPĐ
toàn quốc lần thứ X năm 2020.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kịch bản Lễ khai mạc,
tổng kết HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XIII năm 2020.
- Phụ trách chuyên môn về TDTT và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào
tạo đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ cho tổ chức HKPĐ
cấp tỉnh lần thứ XIII năm 2020.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn VĐV, triển khai tập
huấn các đội tuyển của tỉnh tham gia thi đấu tại HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm
2020 đạt kết quả cao.
- Chỉ đạo Trung tâm Thể thao tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo
tạo điều kiện bố trí chổ ăn, nghỉ, tập luyện cho các VĐV được tuyển chọn tham
gia HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020.
3. Sở Tài chính: Căn cứ các quy định hiện hành và dự trù kinh phí của Sở
Giáo dục và Đào tạo lập để xem xét, tính toán và tham mưu đề xuất UBND tỉnh
quyết định.
4. Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, an
ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra
HKPĐ cấp tỉnh; cử lực lượng làm công tác bảo vệ tại các địa điểm thi đấu của
HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XIII năm 2020.

5. Sở Y tế: Chỉ đạo các Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã tổ
chức khám sức khoẻ (miễn phí) cho học sinh tham gia thi đấu các môn Điền
kinh - Thể thao tại HKPĐ các cấp năm 2020.
- Tuyên truyền, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn
thành phố trong thời gian diễn ra HKPĐ cấp tỉnh; cử cán bộ làm nhiệm vụ chăm
sóc sức khoẻ cho VĐV tại các điểm thi đấu của HKPĐ cấp tỉnh.
6. Tỉnh Đoàn: Tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên hưởng ứng phong
trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và tham gia các hoạt động
trong quá trình tổ chức HKPĐ cấp tỉnh.
7. Các cơ quan Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước,
trong và sau HKPĐ.
8. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và
Đào tạo huy động học sinh trên địa bàn thành phố tham gia lễ khai mạc HKPĐ
và thực hiện làm tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ an ninh, trật tự, vệ sinh an
toàn thực phẩm; tạo điều kiện cơ sở vật chất cho một số môn thi trong quá trình
tổ chức HKPĐ cấp tỉnh trên địa bàn thành phố và công tác tập huấn đội tuyển
tham gia HKPĐ toàn quốc.
III. TỔ CHỨC HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH LẦN THỨ XIII
NĂM 2020

1. Thời gian dự kiến: Từ ngày 10/02 đến 15/02/2020
2. Môn thi: 11 môn
- Bóng đá: TH (nam), THCS (nam), THPT (nam, nữ);
- Bóng chuyền: THCS, THPT (nam, nữ);
- Bóng rổ: THPT (nam);
- Cờ vua: TH,THCS, THPT (nam, nữ);
- Cầu lông: THCS, THPT (nam, nữ);
- Đá cầu: THCS, THPT (nam, nữ).
- Bóng bàn: TH, THCS, THPT (nam, nữ).
- Điền kinh: TH, THCS, THPT (nam, nữ);
- Đẩy gậy: THCS, THPT (nam, nữ);
- Bơi: TH, THCS, THPT (nam, nữ);
- Võ cổ truyền: TH, THCS, THPT (nam, nữ).
IV. THAM GIA HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X
NĂM 2020.

1. Mục tiêu:
Phấn đấu đạt thành tích cao tại HKPĐ khu vực và toàn quốc (đạt từ 20
đến 25 huy chương).
2. Số lượng và nội dung tham gia:
2.1. Tham gia các môn thi ở khu vực III
Số môn dự kiến: 9 môn với VĐV 128, HLV 24

- Điền kinh TH, THCS: VĐV 26, HLV 4
- Bóng bàn TH, THCS: VĐV 6, HLV 2
- Bóng đá vòng loại TH, THCS: VĐV 24, HLV 4
- Bóng rổ THCS: VĐV 12, HLV 2
- Cầu lông THCS, THPT: VĐV 8, HLV 2
- Bóng chuyền THCS: VĐV 24, HLV 4
- Đá cầu THCS, THPT: VĐV 8, HLV 2
- Đẩy gậy THCS: VĐV 12, HLV 2
- Bơi TH, THCS: 8 VĐV, HLV 2
2.2. Tham gia các môn thi chung kết HKPĐ toàn quốc tại tỉnh Nam Định:
thời gian Tháng 8/2020
Số môn dự kiến: 11 môn với VĐV 132, HLV 28
- Bóng bàn THPT: VĐV 4, HLV 1
- Bóng đá chung kết TH, THCS: VĐV 24, HLV 4 (nếu lọt qua vòng đấu
khu vực).
- Cầu lông THPT: VĐV 6, HLV 2
- Đá cầu THPT: 4 VĐV, HLV 2
- Vovinam THCS, THPT: VĐV 6, HLV 2
- Điền kinh THPT: VĐV 16, HLV 3
- Cờ vua TH, THCS, THPT: VĐV 20, HLV 2
- Bóng chuyền THPT: VĐV 24, HLV 4
- Karatedo THCS, THPT: 6 VĐV, HLV 2
- Võ cổ truyền: THCS, THPT: 16 VĐV, HLV 4
- Bơi THPT: 6 VĐV, HLV 2
Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện,
thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này và thường xuyên
báo cáo kết quả về thường trực Ban chỉ đạo HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XIII năm
2020 (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh Văn phòng
- Phó CVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, VX.
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