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Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 
 

Lệ Thủy, ngày 20 tháng 9 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, TH&THCS, THCS, PTDT Nội trú 
 

Thực hiện Công văn số 2166/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2019 của Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về hướng dẫn thực hiện giáo dục thể chất 

và hoạt động thể thao năm học 2019-2020; Công văn số 791/GD&ĐT-THCS ngày 

17/9/2019 và Công văn số 789/GD&ĐT-TH ngày 17/9/2019 của Phòng GD&ĐT 

Lệ Thủy về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị phổ thông năm học 

2019 - 2020. 

Để thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học 

và chuẩn bị cho Hội khỏe phù đổng (HKPĐ) cấp huyện, cấp tỉnh năm học 2019 - 

2020, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau: 

A. NHIỆM VỤ CHUNG 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất 

(GDTC), thể thao trường học (TTTH) giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 

năm 2025 ban hành theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016; Quyết 

định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

"Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học 

sinh, sinh viên (HSSV) để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim 

mạch, đái tháo dường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản giai đoạn 

2018-2025" và các chương trình, đề án liên quan đến GDTC. 

Nâng cao chất lượng GDTC và hoạt dộng TTTH nhằm nâng cao sức 

khỏe, phát triển thể lực, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành 

thói quen tập luyện thể dục thể thao, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho 

học sinh (HS); củng cố, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường 

học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh, 

bệnh học dường và các bệnh không lây nhiễm đối với trẻ em, HS; đẩy mạnh xây 

dựng trường học an toàn, phòng, tránh tai nạn thương tích, tăng cường tuyên 

truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của HS về phòng, tránh tai 

nạn đuối nước, đặc biệt vào các dịp nghỉ hè, nghỉ lễ; khuyến khích dạy bơi kết 

hợp với hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho HS; tiếp tục đầu tư, 

nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tổ chức hiệu quả môn học GDTC, 

các hoạt động thi đấu thể thao HS, giáo viên, cán bộ quản lý (CBQL); nâng cao 

năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên làm công tác GDTC, 

TTTH đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GDTC và TTTH. 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học 

 1.1. Công tác giáo dục thể chất 
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- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc giảng dạy theo 

đúng quỵ chế hiện hành. Thực hiện đúng, đủ thời lượng, nội dung chương trình 

giảng dạy môn Thể dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tất cả các trường 

học thực hiện đúng và đủ chương trình theo quy định, không được tự ý cắt, giảm 

bỏ chương trình; đảm bảo 100% các trường có đủ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo 

tuyệt đối an toàn khi sử dụng dụng cụ tập luyện TDTT, giáo viên thể dục lên lớp 

phải mặc trang phục thể thao.  

- Lưu ý xếp thời khóa biểu môn Thể dục: Không bố trí dạy vào tiết cuối buổi 

sáng và tiết 1 buổi chiều, không bố trí học hai tiết liền cùng một buổi (trừ trường 

hợp tổ chức học trái buổi).   

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực HS, tạo sự 

hứng thú, yêu thích của HS đối với GDTC. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, 

đánh giá thể lực HS theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 09 năm 

2008; Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên thể dục đáp ứng yêu 

cầu thực hiện hiệu quả chương trình môn học GDTC thuộc chương trình giáo dục 

phổ thông mới. 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 

số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề 

án tổng thể phát triển GDTC và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định 

hướng đến năm 2025; Kế hoạch 398/KH-BGDĐT ngày 09/5/2019 về việc thực 

hiện Kết luận của Bộ trưởng tại hội nghị "Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và 

thể thao trường học trong ngành Giáo dục”. 

- Các đơn vị tiếp tục triển khai tập luyện môn Võ cổ truyền nhằm phát triển 

phong trào Võ cổ truyền trong các cơ sở, trường học; tăng cường công tác kiểm tra 

việc dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy thể dục trong các trường phổ 

thông. 

- Các cơ sở giáo dục Tiểu học đã được tập huấn Chương trình vận động cơ 

bản Mizuno Hexathlon có thể vận dụng linh hoạt, phù hợp vào quá trình tổ chức 

tập luyện và trò chơi vận động nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, đồng thời 

tăng cường quản lý, sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc dạy học 

môn học GDTC, các hoạt động thể thao đạt hiệu quả. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác 

GDTC, hoạt động thể thao; công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước 

cho học sinh tại các cơ sở giáo dục. 

1.2. Hoạt động thể thao trường học 

- Tăng cường tổ chức hoạt động thể thao trong các trường học hướng tới Hội 

khỏe Phù Đổng cấp huyện, cấp Tỉnh và toàn quốc vào năm 2020. Các đơn vị căn 

cứ vào điều kiện thực tế, đề xuất, tham mưu, chủ động tổ chức HKPĐ cấp trường; 

tuyển chọn, thành lập đoàn vận động viên học sinh tham gia HKPĐ cấp cụm và 

toàn huyện, tiến đến tham gia HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XV vào tháng 3/2020 (Phòng 

GD&ĐT sẽ có công văn hướng dẫn riêng). 

- Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao trong nhà trường, tạo điều kiện 

cho HS, cán bộ nhà giáo (CBNG) được thường xuyên tham gia tập luyện, thi đấu 

nhằm duy trì, nâng cao sức khỏe, thể lực phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy, 
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nghiên cứu khoa học. 

- Đẩy mạnh việc thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ thể 

thao trong nhà trường. 

- Các nhà trường, cơ sở giáo dục cần tận dụng tối đa điều kiện cơ sở vật chất 

để duy trì, tổ chức hiệu quả thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ. Đảm bảo 100% 

học sinh trong toàn trường tham gia thể dục thể dục giữa giờ và các bài võ cổ 

truyền thường xuyên.  

- Tăng cường công tác xã hội hóa, tạo điều kiện, thu hút sự tham gia của các 

tổ chức xã hội nhằm phát triển phong trào thể thao trường học. 

2. Công tác phòng, chống tai nạn đuối nước 

- Tập trung triển khai hiệu quả quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 

của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn thương tích 

trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng 

chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng chống tai nạn thương tích và 

đuối nước cho trẻ em học sinh; Chỉ thị số 5172/CT-BGD ĐT ngày 12/5/2016 về 

tăng cường các giải pháp về tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, 

sinh viên. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch Phòng chống đuối nước và phổ cập bơi 

an toàn cho học sinh phổ thông giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2025 Ban 

hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND huyện 

Lệ Thủy; Công văn số 46/GD&ĐT ngày 12/01/2017 của Trưởng phòng GD&ĐT 

Lệ Thủy về hướng dẫn thực hiện Kế hoạch phòng chống đuối nước và phổ cập bơi 

an toàn. Các trường tổ chức khảo sát về số lượng học sinh biết bơi và có kế hoạch 

về dạy bơi an toàn cho học sinh. 

- Tiếp tục thực hiện PPCT đã sắp xếp có lồng ghép nội dung dạy lý thuyết bơi 

an toàn thực hiện từ năm học 2017 - 2018 (các đơn vị có điều chỉnh thì có sự phê 

duyệt của Hiệu trưởng và báo cáo với bộ phận chuyên môn THCS của Phòng 

GD&ĐT). Các đơn vị xây dựng kế hoạch phòng chống đuối nước và phổ cập bơi 

an toàn ngay từ đầu năm học. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, phụ 

huynh học sinh để tổ chức phát động trẻ em, học sinh học bơi, phòng chống đuối 

nước tại trường học trước dịp học sinh nghỉ hè năm 2020. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh 

về cách nhận biết nguy cơ đuối nước; hình thành ý thức, thói quen nếu không biết 

bơi tuyệt đối không được xuống nước khi không có sự giám sát, đồng ý của người 

lớn; học sinh biết bơi chỉ bơi ở những nơi an toàn; hướng dẫn các em kỹ năng cứu 

đuối an toàn, phòng ngừa các vụ đuối nước tập thể đáng tiếc xảy ra. 

- Hiệu trưởng các trường tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), tiểu học và 

trung học cơ sở (TH&THCS) giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm hàng ngày 

dành thời gian 3-5 phút quán triệt, nhắc nhờ khuyến cáo các em trên đường từ nhà 

đến trường, từ trường về nhà và thời gian nghi hè tuyệt đối không được chơi, đùa 

nghịch gần ao, hồ, sông suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối 

nước, tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng. 

- Các nhà trường lồng ghép nội dung giáo dục ý thức, kiến thức, kỹ năng an 

toàn phòng, chống tai nạn đuối nước trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, 

trong các giờ học thể dục; tổ chức các buổi sinh hoạt tuyên truyền về tác hại, ảnh 

hưởng của đuối nước, giải pháp phòng, ngừa. 
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- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương 

triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho HS trước, trong và sau các dịp nghỉ 

lễ, nghỉ hè; chủ động các phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, 

thiên tai bão, lũ, lụt, nhằm đảm bảo an toàn cho HS. 

3. Phòng chống tai nạn thương tích học sinh 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn, 

phòng chống tai nạn thương tích theo thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 

15/4/2010 quy định xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích 

trong cơ sở giáo dục mầm non; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 

quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong 

các trường phổ thông. 

- Các đơn vị giáo dục thực hiện đảm bảo an toàn, vệ sinh trường, lớp học, 

phòng chống cháy nổ, có kế hoạch thu gom xử lý các hóa chất hết hạn, nguy hiểm 

trong các nhà trường. 

- Rà soát, kiểm tra, thống kê toàn bộ cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục 

vụ việc dạy học, thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt của học sinh 

(phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường rào, lan can... trong khuôn viên nhà 

trường), kịp thời sửa chữa hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền phương án sửa 

chữa, thay thế, khắc phục kịp thời tình trạng cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học đã 

cũ, quá hạn có nguy cơ xảy ra tai nạn, nhằm đảm bảo an toàn đối với học sinh vào 

đầu năm học mới. 

- Tăng cường giáo dục học sinh kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích 

trong nhà trường và ngoài cộng đồng; nhắc nhở học sinh không chơi các trò chơi 

nguy hiểm như nô đùa, chạy nhảy ở hành lang, các tầng cao, leo tường rào, lan 

can..... 

C. TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CÁC CẤP 

 1. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường 

- Các đơn vị trường học tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường đối với các 

môn thi đấu, những nơi có điều kiện tổ chức thêm các môn TDTT để phát huy, duy 

trì vai trò các câu lạc bộ TDTT trong nhà trường như: Bóng đá, Bóng chuyền, 

Bóng bàn, Cầu lông, Đá cầu,....  

- Thời gian tổ chức hoàn thành trước ngày 22/12/2019. 

- Các đơn vị tiến hành công tác huấn luyện các đội tuyển để tham gia dự thi 

cấp cụm, cấp huyện đạt kết quả cao nhất. 

 2. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp cụm  

- Tổ chức thi đấu tất cả các môn trừ môn Điền kinh và Bơi lội. 

- Thời gian tổ chức hoàn thành trước ngày 31/12/2019. 

(BTC sẽ có Kế hoạch phân công và hướng dẫn cụ thể) 

3. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện  

3.1. Các môn thi đấu: 08 môn 

- Điền kinh TH, THCS (nam, nữ). 

- Bơi lội TH, THCS (nam, nữ). 
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- Cờ vua TH, THCS (nam, nữ). 

- Đá cầu TH, THCS (nam, nữ). 

- Bóng bàn TH, THCS (nam, nữ). 

- Cầu lông THCS (nam, nữ). 

- Bóng đá 5 người TH, THCS (nam). 

- Bóng chuyền THCS (nam, nữ). 

(BTC sẽ ban hành điều lệ thi đấu từng môn trong thời gian sớm nhất)  

3.2. Đối tượng dự thi  

 3.2.1. Quy định hạnh kiểm, học lực 

 Học sinh tham gia dự thi các môn thi tại HKPĐ hiện đang học ở các trường 

TH, TH&THCS, THCS, PTDT Nội trú có đủ hồ sơ theo quy định và đảm bảo sức 

khỏe thi đấu. Trong đó, đối với học sinh THCS phải có kết quả học tập học kỳ I 

năm học 2019 - 2020 đạt học lực trung bình và hạnh kiểm khá trở lên.  

 3.2.2. Quy định về độ tuổi như sau 

- Tiểu học: 11 tuổi trở xuống (sinh năm 2009 trở về sau).  

+ Độ tuổi: 6 - 9 tuổi (sinh từ 01/01/2011 đến 31/12/2014);  

+ Độ tuổi: 10 - 11 tuổi (sinh từ 01/01/2009 đến 31/12/2010);    

- Trung học cơ sở: 15 tuổi trở xuống (sinh năm 2005 trở về sau). 

+ Độ tuổi: 12 - 13 tuổi (sinh từ 01/01/2007 đến 31/12/2008); 

+ Độ tuổi: 14 - 15 tuổi (sinh từ 01/01/2005 đến 31/12/2006); 

* Đối với các trường hợp học sinh đang học tại trường, nhưng quá tuổi với 

mốc tuổi cuối cấp so với quy định ở trên thì lập danh sách gửi Ban Tổ chức trước 

10 ngày để xác minh, đối chiếu. Riêng học sinh là đối tượng thuộc diện khuyết tật 

hòa nhập được tham gia thi đấu môn Cờ vua, nếu tham gia thi đấu thì phải được 

sự đồng ý của Ban Tổ chức và thống nhất tại cuộc họp chuyên môn. 

3.2.3. Chỉ tổ chức thi đấu khi mỗi môn, mỗi nội dung thi đấu có tối thiểu 03 

đơn vị hoặc 03 VĐV của 03 đơn vị trở lên tham gia dự thi.      

 3.2.4. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị, ở 01 cấp học và 

tham dự tối đa 02 môn thi nhưng phải chấp hành theo lịch thi đấu của Ban Tổ 

chức. 

3.2.5. Học sinh đang học tại trường phổ thông thuộc địa phương nào thì do 

cấp quản lý giáo dục theo cấp học của địa phương đó cử đi. Riêng học sinh của các 

huyện, thị xã, thành phố được tuyển chọn vào các đội tuyển của tỉnh tập trung tập 

luyện tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện Thể dục Thể thao thuộc Sở Văn hoá và 

Thể thao dưới 1 năm thì được phép rút về lại thi đấu cho đơn vị cử đi. Nếu đơn vị 

cử đi không lấy vận động viên đó tham gia thì vận động viên đó chỉ được phép 

tham gia nơi đang theo học.  

3.2.6. Đối tượng không được dự thi 

Học sinh là vận động viên năng khiếu trong biên chế của Trung tâm Đào tạo, 

Huấn luyện Thể dục Thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; học sinh gửi đi đào 

tạo các trung tâm đào tạo VĐV của các tỉnh, thành phố, quốc gia và trường năng 

khiếu thể thao (do ngành Thể dục thể thao thành lập); các học sinh đã nghỉ thi đấu 
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nhưng đã từng tham gia thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao cấp quốc gia 

trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020.  

3.3. Thời gian tổ chức Thực hiện 2 đợt dự kiến trong tháng 01/2020: 

  + Đợt 1: Tổ chức các môn Bơi lội, Điền kinh. 

  + Đợt 2: Các môn còn lại 

Sau kết thúc HKPĐ cấp huyện, ban tổ chức sẽ triển khai tập luyện để tham 

gia cấp tỉnh đạt kết quả cao. 

3.4. Địa điểm tổ chức:  

Dự kiến tại: Bể bơi của Trung tâm TDTT huyện, Sân vận động huyện, sân 

vận động xã Liên Thủy; trường THCS Kiến Giang, Xuân Thủy, Liên Thủy; trường 

TH số 1 Liên Thủy, TH số 2 Liên Thủy, TH Số 1 Kiến Giang, TH số 2 Kiến 

Giang, các sân bóng đá mini cỏ nhân tạo ở trên địa bàn, sân thi đấu tại Trung tâm 

Giải trí và Thể thao Thế Hệ Mới. 

 3.5. Tham gia giải TDTT cấp tỉnh 

 - Tham gia HKPĐ cấp tỉnh với tất cả các nội dung thi đấu cấp huyện, thời 

gian dự kiến từ ngày 02/3/2020 (thời gian nộp sơ trước 13/02/2020). 

- Trong quá trình tập luyện và thi đấu, tổ chuyên môn nghiệp vụ TDTT của 

Phòng GD&ĐT sẽ có sự theo dõi, phát hiện và chỉ đạo về chương trình tập luyện 

cá biệt để lựa chọn vận động viên tham gia HKPĐ cấp tỉnh năm 2020 và hướng tới 

HKPĐ toàn quốc.  

 Trên cơ sở nội dung hướng dẫn này, các đơn vị xây dựng kế hoạch về công 

tác GDTC và hoạt động TTTH trong nhà trường, đồng thời lập danh sách, tập 

trung các đội tuyển tập luyện theo từng nội dung để tham gia thi đấu đạt kết quả 

cao. Trong quá trình thực hiện nếu các đơn vị có vướng mắc xin liên hệ với bộ 

phận chuyên môn theo cấp học (Cấp THCS: đc Nguyễn Minh Thanh, số điện thoại 

0918.807.063; Cấp TH: đ/c Phan Anh Xuân, số điện thoại: 0906.572.900) để được 

hướng dẫn.  

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                 

- Như kính gửi (t/h); 

- Đ/c Trưởng phòng (b/c); 

- LĐ, CV THCS, TH; 

- Website GD&ĐT;                                                

- Lưu: VT, TH, THCS. 
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