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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre
tiến tới tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021

Thực hiện Quyết định số 2247/QĐ-BGDĐT ngày 07/8/2019 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn
quốc lần thứ X năm 2020 và Thông báo số 308/TB-BGDĐT ngày 15/5/2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng
toàn quốc lần thứ X năm 2020 sang năm 2021 và điều chỉnh một số nội dung
Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, Ủy ban nhân dân tỉnh xây
dựng Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2021, tiến tới
tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021, cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU
I. Mục đích
Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) là Đại hội Thể dục thể thao học sinh phổ
thông nhằm:
- 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;
- Thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 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 tỉnh nhà.
II. Yêu cầu
- Ngành GD&ĐT phải phổ biến quán triệt mục đích, ý nghĩa của HKPĐ
đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh phổ thông và chỉ đạo tổ chức HKPĐ
các cấp theo quy định 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, sân tập, nhà tập và các trang thiết bị dụng cụ
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để phục vụ cho việc dạy và học môn thể dục, tổ chức các hoạt động thể dục thể
thao ngoại khoá và thi đấu thể thao trong trường học.
- HKPĐ các cấp phải được tổ chức tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, tránh hình
thức, phô trương, lãng phí và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị 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 ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu
cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
B. NỘI DUNG THỰC HIỆN
I- Các môn thi đấu cấp tỉnh
1. Điền kinh: Tiểu học (TH) (nam, nữ) và Trung học cơ sở (THCS) (nam,
nữ); Trung học phổ thông (THPT) (nam, nữ);
2. Bơi: TH (nam, nữ), THCS (nam, nữ), THPT (nam, nữ);
3. Cầu lông: THCS (nam, nữ), THPT (nam, nữ);
4. Đá cầu: TH (nam, nữ), THCS (nam, nữ), THPT (nam, nữ);
5. Bóng chuyền (6 - 6): THCS (nam, nữ);
6. Bóng đá: TH (5-5 nam), THCS (5-5 nam), THPT (11-11 nam, 5-5 nữ);
7. Thể dục: TH (nam, nữ), THCS (nam, nữ);
8. Đẩy gậy: THCS (nam, nữ);
9. Cờ vua: TH, THCS và THPT, theo các lứa tuổi (nam, nữ);
10. Karateđo: THCS, THPT (nam, nữ)
11. Kéo co: THCS (nam, nữ);
12. Taekvvondo: THCS, THPT (nam, nữ)
13. Vovinam: THCS, THPT (nam, nữ)
14. Võ cổ truyền: THCS, THPT (nam, nữ)
II- Đơn vị và đối tượng dự thi
1. Đơn vị dự thi: Mỗi Phòng GD&ĐT là một đơn vị dự thi gồm học sinh
3 cấp (TH, THCS, THPT).
2. Đối tượng tham gia:
a) Đối tượng được tham gia:
Học sinh đang học tại các loại hình trường phổ thông, bao gồm: TH,
THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, các Trung tâm Giáo dục
thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp trong năm học 2020 - 2021, có đủ sức
khoẻ thi đấu môn thể thao mà học sinh đó đăng ký tham gia; có kết quả xếp loại
học lực từ trung bình trở lên và hạnh kiểm từ khá trở lên (tính kết quả học kỳ I
năm học 2020-2021; không áp dụng đối với học sinh TH).
b) Đối tượng không được tham gia:
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Học sinh là vận động viên đang được đào tạo tại các trung tâm đào tạo
vận động viên của tỉnh, quốc gia và trường năng khiếu thể thao; các học sinh đã
tham gia các giải vô địch quốc gia về các môn thể thao; các học sinh đã đạt huy
chương Vàng, Bạc, Đồng tại các giải trẻ quốc gia (từ U17 trở lên) do Tổng cục
Thể dục thể thao và các Liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức.
c) Quy định về độ tuổi như sau:
- Học sinh TH: 11 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2009);
+ Độ tuổi: 6 - 9 tuổi (sinh từ 01/01/2012 đến 31/12/2015);
+ Độ tuổi: 10 - 11 tuổi (sinh từ 01/01/2010 đến 31/12/2011);
- Học sinh THCS: 15 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2005);
+ Độ tuổi: 12 - 13 tuổi (sinh từ 01/01/2008 đến 31/12/2009);
+ Độ tuổi: 14 - 15 tuổi (sinh từ 01/01/2006 đến 31/12/2007);
- Học sinh THPT: 18 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2002);
+ Độ tuổi: 16 - 17 - 18 tuổi (sinh từ 01/01/2003 đến 31/12/2005);
d) 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. 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).
III- Thời gian tổ chức
1. HKPĐ cấp huyện:
Không tổ chức HKPĐ cấp huyện. Các huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức
tuyển chọn bổ sung các đội tuyển đã thành lập năm 2020, tổ chức tập huấn và
tham dự HKPĐ cấp tỉnh năm 2021.
2. HKPĐ cấp tỉnh:
- Thời gian tổ chức: từ 25/01/2021 đến 03/02/2021.
- Địa điểm tổ chức: tại thành phố Bến Tre.
IV- Tập huấn và tham dự HKPĐ toàn quốc:
1. Tập huấn và thi đấu khu vực V:
Thành lập đội tuyển 09 môn: Điền kinh, Bóng đá, Bơi lội, Bóng chuyền,
Cầu lông, Đá cầu, Thể dục, Đẩy gậy, Kéo co tập huấn và tham dự HKPĐ vòng
khu vực. Tổ chức tập huấn 70 ngày, thời gian thời gian tập huấn và thi đấu cụ
thể cụ thể sẽ có kế hoạch riêng (giao Sở GD&ĐT phối hợp Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện).
2. Tập huấn và thi đấu cấp toàn quốc tại tỉnh Nam Định:
Tuyển chọn, thành lập đội tuyển 10 môn: Điền kinh, Bơi lội, Cầu lông, Đá
cầu, Cờ Vua, Karatedo, Taekwondo, Vovinam, Võ cổ truyền, Bóng đá (nếu
được vào tranh chung kết), tập huấn và tham dự HKPĐ toàn quốc tại tỉnh Nam
Định. Tổ chức tập huấn 60 ngày, thời gian tập huấn và thi đấu cụ thể sẽ có kế
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hoạch riêng (giao Sở GD&ĐT phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây
dựng kế hoạch và triển khai thực hiện).
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Thành lập Ban tổ chức HKPĐ tỉnh Bến Tre:
Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thành lập Ban Tổ chức HKPĐ tỉnh
Bến Tre gồm các thành phần như sau:
- Trưởng ban Tổ chức: Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các Phó Trưởng ban và các uỷ viên: lãnh đạo, chuyên viên của
GD&ĐT, các Sở, ngành có liên quan (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài
chính, Sở Y tế, Công an Tỉnh, Tỉnh Đoàn,…) và Ủy ban nhân dân thành phố
Bến Tre.
Giao Ban Tổ chức quyết định thành lập các tổ trọng tài điều hành các nội
dung thi đấu và 04 Tiểu ban giúp Ban tổ chức triển khai các công việc tổ chức
HKPĐ gồm: Tiểu ban Lễ tân-Thông tin tuyên truyền; Tiểu ban Nhân sự-Khen
thưởng; Tiểu ban Chuyên môn-Tổng hợp; Tiểu ban Tài chính-Hậu cần.
II. Kinh phí:
Các khoản chi phục vụ HKPĐ được đảm bảo từ nguồn kinh phí sự nghiệp
GD&ĐT theo phân cấp quản lý hiện hành, nguồn thu hợp pháp của cơ quan, đơn
vị (thu sự nghiệp, thu khác, các khoản đóng góp, tài trợ của nhân dân và các tổ
chức kinh tế, xã hội trong và ngoài tỉnh). Trong đó:
- Đối với cấp huyện: Mức chi tối thiểu bằng 60% mức chi cấp tỉnh.
- Đối với cấp cơ sở: Tuỳ vào khả năng nguồn kinh phí, thủ trưởng cơ
quan, đơn vị cân đối, quyết định mức chi phù hợp.
Giao cho Sở GD&ĐT phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể.
Trên đây là kế hoạch tổ chức HKPĐ của tỉnh Bến Tre, tiến tới tham dự
HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở
GD&ĐT, các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ
chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- MTTQ tỉnh;
- Tỉnh Đoàn;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT.
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