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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Mỹ Tú lần thứ 36 năm 2021 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2731/KH-SGDĐT, ngày 16/12/2020 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sóc 

Trăng lần thứ XIV năm 2021; 

Căn cứ Hướng dẫn số 595/HD-PGDĐT, ngày 06/10/2020 của Phòng 

GDĐT huyện Mỹ Tú về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và 

y tế trường học năm học 2020 – 2021. 

Phòng GDĐT huyện Mỹ Tú xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù 

Đổng (HKPĐ) huyện Mỹ Tú lần thứ 36 năm 2021 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích  

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên luyện tập và thi đấu các môn thể thao của học sinh 

trong nhà trường phổ thông trên địa bàn huyện Mỹ Tú, từng bước nâng cao thể 

lực, góp phần giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ. 

- Đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất và hoạt động phong trào thể 

thao trường học của các đơn vị. 

- Thông qua các môn thi đấu để phát hiện năng khiếu thể thao của học sinh 

phổ thông nhằm bổ sung nguồn lực trẻ cho huyện và tỉnh. Chuẩn bị lực lượng 

tham dự HKPĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, năm 2021. 

2. Yêu cầu  

- Các trường tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông 

(THPT) có cấp THCS (sau đây gọi tắt là các đơn vị) tổ chức tuyển chọn vận động 

viên tại cơ sở theo kế hoạch trong chương trình năm học 2020-2021. 

- HKPĐ được tổ chức đảm bảo yêu cầu là ngày hội thể dục thể thao 

(TDTT) với các hoạt động thi đấu lành mạnh, trung thực, đúng điều lệ và các hoạt 

động tập thể vui tươi, mang tính giáo dục, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn. 
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II. Nội dung thi đấu 

         Hội khỏe Phù Đổng huyện Mỹ Tú lần thứ 36, năm 2021 tổ chức các nội 

dung theo từng cấp học như sau: 

          - Cấp Tiểu học đối với nam và nữ: Chạy 60m; Bật xa; Cờ vua. 

          - Cấp Trung học cơ sở: Chạy 100m nam và nữ; Nhảy cao nam và nữ; Nhảy 

xa nam và nữ; Chạy bền (nữ: 800m; nam: 1.500m); Cờ vua nam và nữ; Cầu lông 

nam và nữ; Cầu đá nam và nữ; Bóng đá nam. 

III. Các mốc thời gian và địa điểm thực hiện 

1. Đăng ký sơ bộ và đăng ký chính thức 

- Đăng ký sơ bộ: Các đơn vị đăng ký bằng cách nhập trực tiếp vào file chia 

sẽ trên Google Drive chậm nhất ngày 30/12/2020. 

- Đăng ký chính thức: Gửi hồ sơ và file mềm chậm nhất ngày 08/01/2021 

(gửi trực tiếp cho đồng chí Trang Hoài Vũ và gửi qua email 

nvtrh.pgdmytu@gmail.com) 

2. Các cuộc họp 

- Họp Ban tổ chức: Do Trưởng Ban tổ chức quyết định. 

- Họp Trưởng đoàn và Huấn luyện viên: lúc 8 giờ 00 phút, ngày 14/01/2021 

(thứ Năm). 

- Họp Chuyên môn (trọng tài): 9 giờ 00 phút, ngày 14/01/2021. 

- Địa điểm: Hội trường Phòng GDĐT huyện Mỹ Tú. 

3. Khám sức khỏe 

- Thời gian: 01 buổi sáng ngày 22/01/2021, Trưởng đoàn hoặc huấn luyện 

viên liên hệ cô Trần Thị Khánh Bạch để nhận phiếu khám cho vận động viên. 

Lịch khám cụ thể như sau: 

+ Từ 7 giờ 30 phút – 9 giờ 00 phút: các đơn vị thuộc thị trấn Huỳnh Hữu 

Nghĩa, xã Mỹ Hương, Long Hưng, Mỹ Tú, Thuận Hưng. 

+ Từ 9 giờ 00 phút - 11 giờ 00 phút: các đơn vị thuộc xã Mỹ Phước, Mỹ 

Thuận, Hưng Phú, Phú Mỹ.  

- Địa điểm: Trường THCS DTNT Mỹ Tú. 

4. Khai mạc và thi đấu (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021) 

- Tiền Hội khỏe: Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 26/01/2021 thi đấu các nội 

dung như: Bóng đá, Cầu lông, Cầu đá. 
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- Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27/01/2021 (thứ Tư) tại Nhà thi đấu đa 

năng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Mỹ Tú. Sau khi khai mạc xong tiến 

hành thi đấu một số nội dung. 

- Ngày 28/01/2021: Tiếp tục thi đấu các nội dung. 

- Ngày 29/01/2021: Buổi sáng tiếp tục thi đấu các nội dung còn lại, đến 13 

giờ 30 phút tiến hành tổng kết tại Hội trường Phòng GDĐT (thành phần: Thành 

viên Ban tổ chức, Tổ trọng tài và Trưởng đoàn các đơn vị tham gia) 

* Lưu ý: Vận động viên sau khi thi đấu có kết quả sẽ trao giải tại chỗ. 

IV. Kinh phí 

Kinh phí tổ chức HKPĐ chi từ nguồn sự nghiệp Giáo dục Đào tạo năm 

2021 theo Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 08 năm 2009 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với 

các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và tiền thưởng đối với vận 

động viên; Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 11 năm 2012 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với 

các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Nghị quyết số 

07/2019/NQ-HĐND ngày 07/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về 

việc Ban hành quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn 

luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, tỉnh Sóc Trăng. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch, Điều lệ HKPĐ đến các trường phổ 

thông trong huyện. 

- Tham mưu UBND huyện thành lập ban tổ chức, triệu tập trọng tài, thành 

lập các tiểu ban phục vụ. 

- Lập dự trù kinh phí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chuyên môn, 

theo dõi kết quả, điều hành toàn bộ các hoạt động diễn ra trong quá trình tổ chức 

giải. 

          2. Các trường tiểu học, THCS, THPT có cấp THCS 

- Tổ chức tuyển chọn vận động viên, tích cực tập luyện tham gia đầy đủ các 

nội dung theo quy định. 

          - Thông báo đến gia đình, cha mẹ của các vận động viên biết để tạo điều 

kiện thuận lợi cho các em tham gia tập dợt và thi đấu đạt kết quả tốt. 

          - Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định. 

- Phân công cán bộ, giáo viên đưa các em vận động viên đi khám sức khỏe 

và thi đấu, cần tập trung đúng thời gian và địa điểm đã nêu trên. 
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- Thông báo cho vận động viên khi tham gia giải không được mang theo 

các loại tài sản có giá trị như: Vàng, bạc, đá quí và tài sản có giá trị. 

          - Các trường cần sắp xếp cho vận động viên mặc trang phục thể thao phù 

hợp khi dự giải.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức HKPĐ huyện Mỹ Tú lần thứ 36, năm 2021. 

Nhận được văn bản này đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, trong 

quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ đ/c Trang Hoài Vũ, để cùng phối 

hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Các trường TH, THCS, THPT có cấp THCS; 

- Website Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT, NVTrH. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Khởi 

 

 

 

 


