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KẾ HOẠCH
Tuyển chọn các bộ môn thể dục thể thao
tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng khu vực và toàn quốc năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2247/QĐ-BGDĐT ngày 07/8/2019 của Bộ GD&ĐT
về việc Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020;
Căn cứ Thông báo số 308/TB-BGDĐT ngày 15/5/2020 của Bộ GD&ĐT
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;
Căn cứ Quyết định số 30/KH-BGDĐT ngày 11/01/2020 của Bộ GD&ĐT
về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 6627/KH-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh
Bến Tre về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng khu vực V tại tỉnh Bến Tre.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang triển khai kế hoạch tuyển chọn và tập
luyện các bộ môn thể dục thể thao tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực và
cấp toàn quốc năm 2021, cụ thể 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.
- Thực hiện 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.
- Tuyển chọn huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) ưu tú nhất
vào bộ môn tập luyện, thi đấu HKPĐ cấp khu vực (tại Bến Tre) và cấp toàn
quốc lần thứ X-2021 (tại Nam Định) đạt kết quả cao.
2. Yêu cầu
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- Phổ biến quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc tuyển chọn, tập luyện, thi đấu
đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong tỉnh 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.
- Các đơn vị chủ động tuyển chọn và đề cử giáo viên có kinh nghiệm (làm
HLV), học sinh phù hợp với quy định đối tượng theo Điều lệ HKPĐ để Hội
đồng tuyển chọn cấp tỉnh có căn cứ xét duyệt vào các bộ môn tập luyện.
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ
tướng Chính phủ về việc “chống tiêu cực trong các hoạt động TDTT.
II. NỘI DUNG TUYỂN CHỌN
1. Đối tượng VĐV
Học sinh các trường Tiểu học, THCS, THPT, PT DTNT trong tỉnh, những
VĐV có năng khiếu, đủ sức khoẻ, đủ tuổi theo quy định trong Điều lệ của Bộ
GD&ĐT, cụ thể:
1.1. Học sinh cấp tiểu học: 11 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2009).
- Độ tuổi 6-9 (sinh từ 01/01/2012 đến 31/12/2015).
- Độ tuổi 10-11 (sinh từ 01/01/2010 đến 31/12/2011).
1.2. Học sinh cấp THCS: 15 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2005).
- Độ tuổi 12-13 (sinh từ 01/01/2008 trở về trước đến 31/12/2009).
- Độ tuổi: 14-15 (sinh từ 01/01/2006 đến 31/12/2007).
1.3. Học sinh cấp THPT: 18 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2002).
Độ tuổi: 16-17-18 (sinh từ 01/01/2003 đến 31/12/2005).
* Lưu ý: Đối tượng chuyển trường “Điều 4, khoản 2, điểm 2.3”: Đối với
học sinh được chuyển từ trường năng khiếu TDTT hoặc trường phổ thông năng
khiếu TDTT về học lại các loại hình trường theo qui định tại điểm a, khoản 2.1
Điều 4, phải được chuyển trước tháng 9 năm 2019.
2. Số lượng bộ môn và VĐV
2.1. Khu vực: tham gia thi đấu 9/11 môn (không tham gia môn Bơi, Thể
dục Aerobic) dự kiến tuyển chọn:
- Môn Điền kinh (nam, nữ): TH: 8 VĐV, THCS: 12 VĐV.
- Môn Bóng bàn (nam, nữ): TH: 10 VĐV, THCS: 10 VĐV.
- Môn Bóng chuyền (nam, nữ) THCS: 24 VĐV.
- Môn Bóng đá (nam): TH: 14 VĐV, THCS: 16 VĐV.
- Môn Bóng rổ (nam) THCS: 15 VĐV.
- Môn Cầu lông (nam, nữ): THCS: 12 VĐV.
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- Môn Đá cầu (nam, nữ): TH: 10 VĐV, THCS: 14 VĐV.
- Môn Đẩy gậy (nam, nữ): THCS: 12 VĐV.
- Môn Kéo co (nam, nữ) THCS: 22 VĐV.
* Tổng cộng: 179 VĐV, 36 HLV
2.2. Toàn quốc: tham gia thi đấu 9/15 môn (không tham gia môn Bơi,
Bóng chuyền, Cờ vua, Kéo co, Thể dục) dự kiến tuyển chọn:
- Môn Điền kinh (nam, nữ) THPT: 12 VĐV.
- Môn Bóng bàn (nam, nữ) THPT: 04 VĐV
- Môn Bóng rổ (nam) THPT: 14 VĐV.
- Môn Cầu lông (nam, nữ) THPT: 04 VĐV.
- Môn Đá cầu (nam, nữ) THPT: 12 VĐV.
- Môn Vovinam (nam, nữ) THCS, THPT: 12 VĐV.
- Môn Võ cổ truyền (nam, nữ) THCS, THPT: 12 VĐV.
- Môn Karate (nam, nữ) THCS, THPT: 6 VĐV.
- Môn Taekwondo (nam, nữ) THCS, THPT: 8 VĐV.
Tổng cộn: 80 VĐV, 18 HLV
III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian tuyển chọn: dự kiến từ ngày 01/02/2021 đến 05/3/2021, cụ
thể như sau:
1.1. Huyện Châu Thành: ngày 01/02/2021.
1.2. Thành phố Ngã Bảy: ngày 02/02/2021.
1.3. Thị xã Long Mỹ: ngày 03/02/2021.
1.4. Huyện Phụng Hiệp: ngày 04, 05/02/2021.
1.5. Huyện Long Mỹ: ngày 24/02/2021.
1.6. Huyện Vị Thủy: ngày 25/02/2021.
1.7. Thành phố Vị Thanh: ngày 26/02/2021.
1.8. Huyện Châu Thành A: ngày 02, 03/3/2021.
2. Hình thức tuyển chọn: Hội đồng tuyển chọn VĐV của Sở GD&ĐT
đến từng đơn vị theo thời gian nêu trên tiến hành tuyển chọn. Mỗi môn có 1 đến
2 thành viên trực tiếp làm việc với học sinh thực hiện các test tuyển chọn của bộ
môn phụ trách.
3. Địa điểm tuyển chọn: Tại các trường Tiểu học, THCS, THPT (địa
điểm cụ thể giao Phòng GD&ĐT phối hợp chọn địa điểm) và Trung tâm VHTTTT thành phố Ngã Bảy (môn Bóng rổ).
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Kinh phí thực hiện theo quy định hiện
hành.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Thành lập Ban Chỉ đạo tuyển chọn VĐV tham gia thi đấu HKPĐ khu
vực và toàn quốc lần thứ X-2021.
- Thành lập Hội đồng tuyển chọn (gồm Lãnh đạo, cán bộ và HLV) để
tuyển chọn VĐV các bộ môn.
- Phân công thành viên trong Ban Chỉ đạo, Hội đồng tuyển chọn phụ trách
các bộ môn theo dõi tuyển chọn VĐV đúng quy định.
- Phối hợp Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, Trung tâm
VHTT-TT thành phố Ngã Bảy và các đơn vị có liên quan tuyển chọn HLV,
VĐV môn Bóng rổ, Vovinam, Karate, Teakwondo.
- Chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các trường THPT, PT DTNT trong tỉnh có
cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng tuyển chọn các đội tuyển tạo mọi điều kiện
thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Lập dự trù kinh phí mua sắm dụng cụ phục vụ cho công tác tuyển chọn.
2. Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành
- Thành lập tổ giúp việc, có phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên
phụ trách quản lý các bộ môn trên địa bàn.
- Chủ động tuyển chọn và đề cử giáo viên có kinh nghiệm (làm HLV),
học sinh phù hợp với quy định đối tượng theo Điều lệ HKPĐ để Hội đồng tuyển
chọn cấp tỉnh có căn cứ xét duyệt vào các bộ môn tập luyện. Gửi số lượng học
sinh từng môn (đơn vị đã tuyển chọn) về Phòng GDTrH-GDTX qua địa chỉ
email: chuongnh@haugiang.edu.vn trước 03 ngày theo lịch để Hội đồng bộ môn
chủ động sắp xếp thời gian đến làm việc.
- Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường trực thuộc phổ biến đến cha mẹ của
VĐV các bộ môn về mục đích, ý nghĩa của đợt tuyển chọn VĐV để tập luyện
tham gia HKPĐ khu vực và toàn quốc; phân công cán bộ, giáo viên phụ trách
đưa đón học sinh đến địa điểm tuyển chọn.
- Thông báo thời gian và địa điểm tuyển chọn cho các đơn vị trên địa bàn
biết để thuận tiện đưa, đón học sinh đúng thời gian quy định (giao Phòng
GD&ĐT chọn địa điểm).
3. Các trường Tiểu học, THCS, THPT, PT DTNT trong tỉnh
- Chủ động tuyển chọn và đề cử học sinh phù hợp với quy định đối tượng
theo Điều lệ HKPĐ để tổ giúp việc của Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành đề
xuất cho Hội đồng xét duyệt cấp tỉnh.
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- Hiệu trưởng các trường tổ chức thực hiện việc phổ biến đến cha mẹ của
VĐV các bộ môn về mục đích, ý nghĩa của đợt tuyển chọn VĐV để tập luyện
tham gia HKPĐ khu vực và toàn quốc.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên (HLV) tham gia Hội đồng bộ môn
hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.
- Phân công cán bộ, giáo viên tổ chức đưa, đón học sinh đến địa điểm
tuyển chọn theo quy định.
4. Thành viên Hội đồng tuyển chọn: Sắp xếp giờ dạy ở đơn vị (nếu có)
tham gia Hội đồng tuyển chọn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân
công.
Trên đây là kế hoạch tuyển chọn các bộ môn thể dục thể thao tham gia thi
đấu tại Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực và cấp toàn quốc năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, mọi
thắc mắc xin liên hệ ông Trần Hiền Hòa, Trưởng phòng Phòng GDTrH-GDTX,
ĐT: 0919639856 ông Nguyễn Hoàng Chương, chuyên viên Phòng GDTrHGDTX, ĐT: 0913849070./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Trung tâm VHTT-TT TP. Ngã Bảy;
- Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành;
- Các trường THPT, PT DTNT trong tỉnh;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX, P9Ch.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hiền

