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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 184/KH-BCĐ

Ba Chẽ, ngày 07 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Ba Chẽ lần thứ X, năm 2020
và chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh

Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-BCĐ ngày 23/8/2019 của Ban Chỉ đạo Hội
khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội khỏe
Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh và chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng
toàn quốc lần thứ X, năm 2020; Căn cứ Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng
Ninh lần thứ X, năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1737/QĐ-BCĐ ngày
26/9/2019 của Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND huyện về
việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng huyện Ba Chẽ lần thứ X, năm 2020;
Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù
Đổng (HKPĐ) huyện Ba Chẽ xây dựng kế hoạch tổ chức HKPĐ huyện Ba Chẽ
lần thứ X, năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- HKPĐ huyện Ba Chẽ lần thứ X, năm 2020 là Đại hội Thể dục thể thao của
lứa tuổi học sinh phổ thông nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao thể lực góp phần giáo dục thể
chất và phát triển toàn diện trong lứa tuổi học sinh phổ thông.
- Đánh giá quá trình công tác giáo dục thể chất và các hoạt động thể dục thể
thao trong các trường phổ thông trên toàn huyện.
- Phát hiê ̣n và tuyển chọn những VĐV xuất sắc để thành lập đội tuyển của
huyện tham gia tập luyện và thi đấ u các môn ta ̣i HKPĐ cấp tỉnh lần thứ X.
2. Yêu cầu:
- HKPĐ là hoạt động thể dục thể thao lớn trong năm học 2019 - 2020 cần
được phổ biến sâu rộng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và
quần chúng nhân dân trên địa bàn.
- HKPĐ được tiến hành từ cấp trường đến cấp huyện và tham gia cấp tỉnh.
Trên cơ sở các môn thi quy định tại điều lệ HKPĐ cấp tỉnh, tăng cường các môn

thể thao dân tộc, phù hợp với đặc thù của huyện và từng trường học, nhằm mục
đích chủ yếu là rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cho đông đảo học sinh.
- HKPĐ các cấp phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị của nhà trường, địa
phương, phải được tổ chức tuyệt đối an toàn, trang trọng, tiết kiệm, tránh hình
thức phô trương, lãng phí.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao (TDTT) 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.
- Các trường phổ thông căn cứ Kế hoạch HKPĐ huyện Ba Chẽ lần thứ X,
năm 2020 để xây dựng kế hoạch tổ chức HKPĐ cấp trường và tham gia thi đấu
các môn thể thao quy định tại HKPĐ cấp huyện. Nghiêm túc thực hiện báo cáo
kết quả tổ chức HKPĐ cấp trường về Thường trực Ban tổ chức HKPĐ cấp huyện
(qua Phòng Giáo dục và Đào tạo).
II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HKPĐ CẤP HUYỆN:
1. Đơn vị và đối tượng dự thi:
- Đơn vị dự thi: Mỗi trường Tiểu học, THCS, TH&THCS, PTDTBT, PTDT
Nội Trú trong huyện thành lập một đoàn thể thao tham gia thi đấu các môn theo
quy định.
* Trường THPT chỉ tổ chức cấp trường để kiểm tra và tuyển chọn những
VĐV có thành tích tốt nhất thành lập đội tuyển tham gia thi đấu cấp tỉnh.
- Đối tượng dự thi: Là học sinh trong năm học 2019 - 2020 đang theo học tại
các trường phổ thông trên toàn huyện có xếp loại học lực từ trung bình trở lên,
hạnh kiểm từ khá trở lên đối với cấp (THCS; THPT) có đủ sức khỏe tham gia thi
đấu thể thao theo quy định.
2. Thời gian tổ chức:
- Cấp trường: Tổ chức HKPĐ cấp trường trong năm học 2019-2020 từ trung
tuần tháng 10 đến trước ngày 18/11/2019.
- Cấp huyện: Tổ chức HKPĐ cấp huyện dự kiến từ tháng 10/2019 đến cuối
tháng 01/2020.
3. Nội dung, yêu cầu và các quy định tổ chức HKPĐ:
3.1. Đối với cấp trường:
- Yêu cầu 100% các trường phổ thông trong huyện đều phải tổ chức cấp
trường. Khi tổ chức cần phải đảm bảo đầy đủ các nghi thức trong lễ khai mạc,
huy động đông đảo giáo viên và học sinh tham gia, trang trí đẹp và trang trọng, tổ
chức diễu hành biểu dương lực lượng, đồng diễn thể dục. Tổ chức thi đấu từ 5
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đến 7 môn thi theo quy định tại điều lệ HKPĐ cấp huyện (bóng đá, điền kinh, cầu
lông, đá cầu, bóng bàn, cờ vua, đẩy gậy).
- Thành lập Ban tổ chức cấp trường do Hiệu trưởng quyết định, trong đó
Hiệu trưởng là Trưởng Ban tổ chức HKPĐ cấp trường (các thành viên gồm các
giáo viên bộ môn Thể dục, các giáo viên chủ nhiệm và cán bộ phụ trách đoàn, đội
là ủy viên).
- HKPĐ có thể kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt
động ngoại khóa khác của nhà trường.
* Lãnh đạo các nhà trường tham mưu với cấp ủy chính quyền chỉ đạo các
ban ngành đoàn thể của địa phương cùng tham gia tổ chức và hỗ trợ kinh phí cho
việc tổ chức HKPĐ.
3.2. Đối với cấp huyện:
- Tổ chức HKPĐ cấp huyện 7/10 môn theo quy định của điều lệ HKPĐ cấp
tỉnh gồm: bóng bàn, đá cầu, cờ vua, đẩy gậy bóng đá, điền kinh, cầu lông, (tổ
chức thêm nội dung thi kéo co trong ngày khai mạc).
- Khai mạc HKPĐ: Dự kiến vào tháng 01/2020 (sẽ có thông báo cụ thể sau)
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Thị Trấn Ba Chẽ.
- Hình thức: Diễu hành, đồng diễn thể dục, yêu cầu 100% các trường phải
tham gia. Đối với các trường xa trung tâm huyện phải có tối thiểu 30 học sinh
tham gia diễu hành trong ngày khai mạc.
- Màn đồng diễn thể dục trong buổi khai mạc: Yêu cầu một số trường tham
gia (Tiểu học Thị Trấn, THCS Thị Trấn, PTDT Nội Trú, Tiểu học Đồn Đạc,
PTDTBT THCS Đồn Đạc, mời trường THPT cùng tham gia).
- Các môn tham gia thi cấp tỉnh: Gồm 10 môn (Bơi, bóng bàn, bóng rổ, đá
cầu, cờ vua, đẩy gậy, võ cổ truyền, bóng đá, điền kinh, cầu lông).
- Các môn thi trước khai mạc HKPĐ cấp huyện (có thông báo và Điều lệ cụ
thể gửi sau).
4. Phân công nhiệm vụ các cơ quan liên quan:
4.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban
tổ chức HKPĐ cấp huyện.
- Là cơ quan thường trực, tiếp nhận các văn bản chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo
HKPĐ cấp tỉnh.
- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo HKPĐ huyện, xây dựng kế hoạch tổ chức
HKPĐ cấp huyện, ban hành Điều lệ các môn thi đấu, ra các văn bản chỉ đạo
hướng dẫn các trường phổ thông tổ chức HKPĐ cấp trường đảm bảo an toàn, tiết
kiệm, trang trọng và có tính giáo dục cao đối với các em học sinh.
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- Xây dựng kịch bản nội dung khai mạc, bế mạc và màn đồng diễn trình Ban
Chỉ đạo duyệt.
- Huy động học sinh các trường tham gia diễu hành, đồng diễn ngày khai
mạc và bế mạc.
- Thành lập các tiểu ban chuyên môn để tổ chức tốt các nội dung thi đấu cấp
huyện.
- Chuẩn bị hồ sơ dự thi, kiểm tra nhân sự thi cấp huyện và cấp tỉnh.
- Đăng ký danh sách VĐV dự thi cấp tỉnh, tổ chức dẫn các đoàn tham gia thi
đấu các môn thi tại HKPĐ cấp tỉnh.
- Phụ trách theo dõi trường TH&THCS Lương Mông.
4.2. Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào giúp cho Trưởng Ban Chỉ đạo xây
dựng kế hoạch, phương án tổ chức cuộc khai mạc, bế mạc, tham gia vào Ban
giám khảo, trọng tài, chỉ đạo và kiểm tra công tác tuyên truyền cho HKPĐ.
- Phụ trách theo dõi trường Tiểu học Minh Cầm.
4.3. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa:
- Chủ trì và phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu Điều lệ của
tỉnh và xây dựng Điều lệ cấp huyện, tham gia tổ chức các môn thi đấu, tổ chức
tập huấn trọng tài các môn thi, chuẩn bị các phương tiện vật chất sẵn có để phục
vụ cho HKPĐ, chủ động triển khai các băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, trang trí
cho ngày khai mạc và bế mạc HKPĐ, các môn tổ chức thi đấu cấp huyện.
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tuyển chọn VĐV, tổ chức huấn luyện
tham gia thi cấp tỉnh.
- Phụ trách theo dõi các trường trên địa bàn xã Đạp Thanh.
4.4. Trung tâm Y tế huyện:
- Chủ động xây dựng Kế hoạch, bố trí các phương án, phương tiện đảm bảo
trong việc chăm sóc sức khỏe cho VĐV, huấn luyện viên trong HKPĐ cấp
trường, cấp huyện và cấp tỉnh.
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào trong việc khám sức khỏe cho học
sinh tham gia thi đấu các môn thi đấu cấp tỉnh.
- Phụ trách theo dõi các trường trên địa bàn xã Thanh Sơn.
4.5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và Kế hoạch tổ chức HKPĐ huyện Ba Chẽ lần
thứ X, năm 2020 tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện cấp kinh phí tổ chức cấp
huyện và tham gia các môn thi cấp tỉnh. Có nhiệm vụ thẩm định các dự trù kinh
phí của HKPĐ cấp huyện, tham gia cấp tỉnh, bố trí kinh phí trình Ủy ban nhân
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dân huyện phê duyệt, hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc ngành Giáo dục chi
cho HKPĐ.
- Phụ trách theo dõi các trường trên địa bàn xã Nam Sơn.
4.6. Huyện đoàn Ba Chẽ:
- Chỉ đạo đoàn cơ sở tham gia tích cực vào các hoạt động HKPĐ ở cả hai
cấp nhất là màn đồng diễn.
- Phụ trách theo dõi các trường trên địa bàn xã Đồn Đạc.
4.7. Công an huyện:
- Xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho việc tổ chức HKPĐ
từ cấp trường đến cấp huyện.
- Phụ trách theo dõi các trường trên địa bàn Thị Trấn.
III. KINH PHÍ CHO HKPĐ:
1. Cấp trường: Các trường tự cân đối kinh phí trong sự nghiệp giáo dục
được giao hàng năm và huy động các nguồn lực khác.
2. Cấp huyện: Phòng Giáo dục và Đào tham mưu Ủy ban nhân dân huyện
cấp kinh phí tổ chức cấp huyện và tham gia cấp tỉnh theo đúng quy định của tỉnh,
nguồn sự nghiệp Giáo dục và các nguồn lực khác.
IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC MÔN THI CẤP HUYỆN VÀ THAM
GIA CẤP TỈNH:
STT

Môn thi

Dự kiến
thi cấp huyện
Không

Tham gia cấp tỉnh

1

Bơi (3 cấp học)

2

Bóng bàn (3 cấp học)

3

Bóng rổ THPT

4

Đá cầu (3 cấp học)

Từ 08 - 10/11/2019

Từ 25 - 28/11/2019

5

Cờ Vua (3 cấp học)

Từ 15 - 17/11/2019

Từ 02 - 05/12/2019

6
7

Đẩy gậy THCS, THPT
Võ cổ truyền

Từ 15 - 17/11/2019
Không

Từ 09 - 12/12/2019
Từ 07 - 10/01/2019

8

Cầu lông THCS

Từ 13- 15/12/2019

Từ 09 - 13/3/2020

9

Bóng đá (Nam) Tiểu
Từ 20 - 22/12/2019
học, THCS

Từ 18- 20/10/2019
Không

Bóng đá (Nữ) THPT

Không

10

Điền kinh (3 cấp học)

11

Đồng diễn thể dục

Dự kiến cuối tháng
01/2020 vào ngày
Khai mạc

Ghi
chú

Từ 22 - 25/10/2019
Từ 04 - 07/11/2019
Từ 11 - 14/11/2019

Từ 10 - 16/02/2020
Từ 02 - 05/3/2020
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* Trên đây là lịch dự kiến tổ chức các môn thi cấp huyện và tham gia cấp
tỉnh trong quá trình tổ chức có sự thay đổi hoặc bổ sung BCĐ có thông báo cụ thể
tới các thành viên.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Ban Chỉ đạo HKPĐ huyện Ba Chẽ lần thứ X, năm 2020 giao cho các thành
viên Ban Chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ được phân công tại mục II kế hoạch này, xây
dựng chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện. Giao cho Phòng Giáo dục và Đào
chỉ đạo các trường căn cứ Kế hoạch, tổ chức tốt HKPĐ cấp trường và tham gia
cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- BCĐ HKPĐ tỉnh (B/c);
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện (B/c);
- Đ/c CT, các PCT UBND huyện (B/c);
- UBND các xã, thị trấn (T/h);
- Các thành viên BCĐ HKPĐ (T/h);
- Các trường Phổ thông (T/h);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Nguyễn Công Quyền
Ủy ban Nhân dân huyện Ba Chẽ
Tỉnh Quảng Ninh
07.10.2019 11:53:34 +07:00
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