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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng học sinh năm học 2022-2023 

 
 
 

Căn cứ Quyết định số 1115/QĐ-PGDĐT ngày 01/12/2022 của phòng Giáo 

dục và Đào tạo thành phố về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng học sinh 

thành phố Đồng Xoài năm học 2022-2023; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe 

Phù Đổng học sinh năm học 2022-2023 như sau: 

I. Mục đích- Yêu cầu  

1. Mục đích: 

- Duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, thường xuyên tập luyện 

và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông các cấp để nâng cao thể lực, 

giáo dục nhân cách cho thanh thiếu niên học sinh. 

- Đánh giá công tác giáo dục thể chất trong nhà trường phổ thông. 

- Thông qua các môn thi đấu để tuyển chọn các vận động viên xuất sắc để bồi 

dưỡng và tham gia thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) học sinh tỉnh Bình 

Phước năm học 2022-2023 trong thời gian tháng 2, tháng 3 năm 2023. 

2. Yêu cầu: 

- Các trường tiểu học, THCS tổ chức HKPĐ cấp trường tự chọ khung thời 

gian phù hợp trong tháng 12/2022. 

- Tuyển chọn vận động viên (VĐV) về tham dự HKPĐ học sinh cấp thành 

phố năm học 2022-2023 đúng đối tượng. 

 - Các trường tổ chức HKPĐ và tham gia HKPĐ cấp thành phố trên tinh thần 

tiết kiệm, an toàn và trung thực. 

 - Tổ chức HKPĐ cấp thành phố diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, 

đúng quy định của Điều lệ và nội quy mà Ban tổ chức HKPĐ đề ra. 

II. Thời gian, địa điểm tổ chức 

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức các môn đi trước HKPĐ: 

 1.1. Môn Cờ vua và môn Bơi: 

 - Thời gian: ngày 24, 25/12/2022. 

 - Địa điểm thi đấu:  



+ Môn Cờ vua: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

+ Môn Bơi: Hồ bơi Đại Dương Phát (Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 

tỉnh Bình Phước, phường Tân Phú gần ngã tư Đồng Xoài). 

1.2. Môn Bóng chuyền THCS: 

- Thời gian: ngày 30, 31/12/2022. 

- Địa điểm thi đấu:  

+ Bóng chuyền nam thi đấu tại sân Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

+ Bóng chuyền nữ thi đấu tại nhà tập đa năng Trường THPT Hùng Vương. 

1.3. Môn Bóng đá mini nam TH và Bóng đá 7 người nam THCS: 

- Thời gian: ngày 06, 07, 08/01/2023. 

 - Địa điểm thi đấu: Sân vận động Trung tâm huấn luyện và thi đấu tỉnh Bình 

Phước (khu nhà cũ). 

 III. Nội dung thi đấu 

 Thực hiện theo Điều lệ HKPĐ học sinh thành phố Đồng Xoài năm học 2022-

2023. 

 Môn điền kinh, đẩy gậy, cầu lông, bóng bàn, đá cầu thi đấu tại địa điểm 

Trung tâm huấn luyện và thi đấu tỉnh Bình Phước. 

 VI. Tổ chức thực hiện 

 1. Hồ sơ thi đấu: 

 - Các trường TH, THCS phải thực hiện nghiêm các quy định về hồ sơ thi đấu 

theo Điều lệ HKPĐ đã ban hành.  

 - Về khám sức khỏe cho học sinh: các trường có thể liên hệ với Trung tâm Y 

tế thành phố, Bệnh viện Quân y 16; Phòng khám đa khoa Tâm Đức, Phòng khám 

Đa khoa Thuỷ Tiên … 

 - Hồ sơ các đơn vị nộp về Phòng GD&ĐT, cụ thể như sau: 

 + Môn cờ vua, bơi nộp chậm nhất ngày 20/12/2022 gồm: Danh sách VĐV 

tham gia thi đấu, lứa tuổi, nam, nữ đối với môn cờ vua, phiếu thi đấu, giấy khai 

sinh, giấy khám sức khoẻ; Danh sách VĐV, nội dung thi đấu, nam, nữ, phiếu 

thi đấu, giấy khai sinh, giấy khám sức khoẻ đối với môn bơi. 

 + Môn bóng chuyền THCS, môn bóng đá năm TH, bóng đá 7 người nam 

THCS nộp chậm nhất ngày 28/12/2022 gồm: Danh sách VĐV, nội dung thi đấu, 

nam, nữ, phiếu thi đấu, giấy khai sinh, giấy khám sức khoẻ, giấy cam kết đúng đối 

tượng không phải là vận động viên năng khiếu của Trung tâm huấn luyện và thi đấu 

thể dục thể thao tỉnh, VĐV có hạnh kiểm từ khá trở lên và học lực từ trung bình trở 

lên; Thay cho hồ sơ học bạ bổ sung sau: 

 + Các môn còn lại gồm điền kinh, đẩy gậy, cầu lông, bóng bàn, đá cầu nộp 

chậm nhất ngày 10/01/2023. 



 * Danh sách VĐV theo từng môn. 

 * Danh sách hướng dẫn Đoàn, phiếu khám sức khoẻ, phiếu thi đấu, giấy khai 

sinh, hồ sơ học bạ có xác nhận kết quả học kỳ I năm học 2022-2023. 

 2. Thời gian triển khai thực hiện: 

 2.1. Thời gian, địa điểm họp triển khai Điều lệ, kế hoạch tổ chức và bốc 

thăm các môn thi đấu HKPĐ thành phố Đồng Xoài năm học 2022-2023: 

- Thời gian: 08 giờ ngày 14/12/2022. 

 - Địa điểm: Hội trường phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài. 

 - Thành phần: Đại diện Ban giám hiệu (Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng) và 

01 giáo viên phụ trách Thể dục Thể thao của các trường. 

 - Nội dung: Triển khai Điều lệ, Kế hoạch tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng, quán 

triệt nội dung thi đấu và một số quy định về hồ sơ cũng như công tác khác có liên 

quan đến tổ chức HKPĐ. 

 2.2. Thời gian, địa điểm họp Ban tổ chức, Ban bảo vệ phục vụ, tổ giúp việc, 

tổ trọng tài: 

- Thời gian: Thông báo cụ thể sau. 

 - Địa điểm: Hội trường phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài. 

 - Thành phần: Theo quyết định thành lập. 

 - Nội dung: Triển khai điều lệ, kế hoạch tổ chức HKPĐ, triển khai các công 

tác chuyên môn, phân công nhiệm vụ… 

 3. Phân công trách nhiệm: 

 3.1. Các trường TH, THCS: triển khai và thực hiện nghiêm túc Điều lệ 

HKPĐ, Kế hoạch tổ chức HKPĐ, nội dung thi đấu, lịch thi đấu … 

 3.2. Các bộ phận chuyên môn phòng GD&ĐT: 

 - Tham mưu ban hành Điều lệ HKPĐ, Kế hoạch, các văn bản có liên quan để 

triển khai thực hiện HKPĐ năm học 2022-2023. 

 - Tham mưu, bố trí đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, 

các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thành công HKPĐ học sinh cấp thành phố và 

thành lập đội tuyển tham dự HKPĐ cấp tỉnh năm học 2022-2023 đạt kết quả. 
  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức HKPĐ năm học 2022-2023. Đề nghị các trường 

TH, THCS và các bộ phận chuyên môn nghiêm túc thực hiện./. 
  

 

Nơi nhận :              KT. TRƯỞNG PHÒNG  

 - Lãnh đạo phòng GD&ĐT;                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 - Các trường TH, THCS: 

 - Các bộ phận chuyên môn;                

 - Lưu: VT, CM. 
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