UBND HUYỆN BỐ TRẠCH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 390 /PGD-ĐT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bố Trạch, ngày 17 tháng 11 năm 2020

V/v Hướng dẫn công tác chuẩn bị cho HKPĐ
cấp huyện năm học 2020-2021

Kính gửi : Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH-THCS, PTDT bán trú,
PTDT nội trú trong toàn huyện.
Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, để chuẩn bị tốt cho Hội khoẻ Phù Đổng
cấp huyện năm học 2020-2021 và tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh đạt kết quả
cao, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường, cụm trường một số nội dung sau:
A. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Học sinh đang học ở các trường Tiểu học, TH&THCS, THCS, PTDT bán trú
PTDT nội trú có kết quả rèn luyện năm học 2019-2020: Học lực trung bình (học sinh
tiểu học xếp đạt) và hạnh kiểm khá (học sinh Tiểu học xếp loại thực hiện đầy đủ) trở
lên và có đủ sức khoẻ thi đấu môn thể thao mà học sinh đó đăng ký dự thi.
2. Quy định về độ tuổi như sau:
- Tiểu học: 11 tuổi trở xuống (sinh năm 2010 trở về sau).
+ Độ tuổi: 6 - 9 tuổi (sinh từ 2012 đến 2015);
+ Độ tuổi: 10 - 11 tuổi (sinh từ 2010 đến 2011);
- Trung học cơ sở:15 tuổi trở xuống (sinh năm 2006 trở về sau).
+ Độ tuổi: 12 - 13 tuổi (sinh từ 2008 đến 2009);
+ Độ tuổi: 14 - 15 tuổi (sinh từ 2006 đến 2007);
3. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị, ở 01 cấp học và tham gia
tối đa không quá 2 môn thi.
B. CÁC MÔN TỔ CHỨC THI ĐẤU

Các trường có kế hoạch tập luyện, tuyển chọn và bồi dưỡng các học sinh có năng
khiếu, đạt thành tích cao trong các môn thể thao:
1. Điền kinh
1.1. Nội dung
a) Tiểu học: Chạy 60m, bật xa tại chỗ (nam, nữ).
b) THCS:
+ Nam: Chạy 100m, 200m, 1500m, nhảy cao và nhảy xa, tiếp sức 4x100m.
+ Nữ: Chạy 100m, 400m, 800m, nhảy cao và nhảy xa, tiếp sức 4x100m.
1.2. Thể thức thi đấu
Thi vô địch cá nhân từng môn và đội tiếp sức. Mỗi nội dung thi đấu, mỗi cụm
trường chỉ được cử 02 VĐV và 01 đội tiếp sức, mỗi VĐV chỉ được dự thi tối đa 2 nội
dung.
2. Môn Bơi lội

2.1. Nội dung
a) Tiểu học:
* Độ tuổi 6-9 tuổi:
- Bơi tự do: 25m, 50m (nam, nữ);
- Bơi ếch: 25m (nam, nữ).
* Độ tuổi 10-11 tuổi:
- Bơi tự do: 50m, 100m (nam, nữ);
- Bơi ếch: 50m (nam, nữ).
b) THCS:
* Độ tuổi 12 - 13 tuổi:
- Bơi tự do: 50m,100m (nam, nữ);
- Bơi ếch: 50m,100m (nam, nữ).
* Độ tuổi 14 - 15 tuổi:
- Bơi tự do: 50m,100m (nam, nữ);
- Bơi ếch: 50m,100m (nam, nữ);
- Bơi ngửa: 50m (nam, nữ).
2.2. Thể thức thi đấu: Thi vô địch cá nhân từng môn. Trong mỗi cự ly của từng lứa
tuổi, mỗi cụm trường được cử 2 VĐV dự thi, mỗi VĐV chỉ được dự thi tối đa 2 cự ly.
3. Cờ vua
3.1. Nội dung: Thi cá nhân theo 4 độ tuổi cho Nam và Nữ.
a) Tiểu học: Độ tuổi 6-9 tuổi; Độ tuổi 10-11 tuổi.
b) THCS: Độ tuổi 12-13 tuổi; Độ tuổi 14-15 tuổi.
3.2. Thể thức thi đấu: Mỗi trận đấu 3 ván- thắng 2, thời gian tối đa cho mỗi ván
đấu là 60 phút. Mỗi cụm trường đăng ký cho mỗi lứa tuổi 2 VĐV nam và 2 VĐV nữ.
4. Đá cầu
4.1. Nội dung thi đấu: Cấp TH, THCS đều thi đấu theo 3 nội dung: Đơn nam, đơn
nữ, đôi nam - nữ phối hợp.
4.2. Thể thức thi đấu: Thi cá nhân, đôi. Mỗi cụm trường được cử 01 đơn nam, 01
đơn nữ, 01 đôi nam nữ cho mỗi cấp học. Mỗi VĐV được tham gia tối đa 02 nội dung.
Mỗi trận thi đấu trong 03 hiệp.
5. Bóng bàn TH, THCS (nam, nữ)
5.1. Nội dung
a) TH:
Đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ.
b) THCS: + Độ tuổi: 12-13: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ;
+ Độ tuổi: 14-15: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ;
5.1. Thể thức thi đấu: Thi cá nhân, đôi. Mỗi cụm trường được cử 02 đơn nam, 02
đơn nữ, 02 đôi nam nữ. Mỗi VĐV được tham gia tối đa 02 nội dung. Các trận thi đấu
trong 03 hiệp thắng 2.
6. Cầu lông

6.1. Nội dung: Chỉ tổ chức cho cấp THCS với các nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi
nam nữ phối hợp.
6.2. Thể thức thi đấu: Mỗi cụm trường được cử 01 đơn nam, 01 đơn nữ, 01 đôi
nam nữ. Mỗi VĐV được tham gia tối đa 02 nội dung.
7. Bóng đá nam tiểu học
7.1. Nội dung: Bóng đá mini 5 VĐV đối với nam TH (đăng ký mỗi đội không quá
10 VĐV).
7.2. Thể thức thi đấu: Bốc xăm chia bảng đấu vòng tròn 1 lượt, loại trực tiếp hoặc
chia bảng. Mỗi cụm trường đăng kí 1 đội TH.
8. Bóng chuyền: THCS (nam, nữ);
8.1. Nội dung thi: THCS: Bóng chuyền nam, nữ (6-6)
8.2. Thể thức thi đấu: Thi đấu theo thể thức 3 hiệp thắng 2, Mỗi cụm trường cử 1
đội nam, 1 đội nữ. Mỗi trường trong cụm góp không quá 50% số VĐV trong đội.
9. Đẩy gậy: THCS (nam, nữ);
9.1. Nội dung thi:
Nam thi đấu 5 hạng cân: 41kg đến 44 kg; trên 44kg đến 47 kg; trên 47kg đến 50
kg; trên 50kg đến 53 kg; trên 53kg đến 56 kg;
Nữ thi đấu 5 hạng cân: 35kg đến 38 kg; trên 38kg đến 41 kg; trên 41kg đến 44 kg;
trên 44kg đến 47 kg; trên 47kg đến 50 kg;
9.2. Thể thức thi đấu: Thi đấu theo thể thức 3 hiệp thắng 2. Ở mỗi nội dung mỗi
cụm trường cử 1 VĐV thi đấu cho mỗi hạng cân.
C. CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN, BỒI DƯỠNG

- Các trường xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên phụ trách, tuyển chọn học
sinh có năng khiếu ở các nội dung thi đấu để tập luyện có hiệu quả (có kế hoạch, danh
sách học sinh và phân công giáo viên bồi dưỡng cụ thể). Cụm trưởng chỉ đạo các
trường tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng để đảm bảo mỗi cụm đều có học sinh dự thi ở tất
cả các nội dung thi đấu tại HKPĐ cấp huyện.
- Để nắm bắt và chỉ đạo việc tuyển chọn, tập luyện chuẩn bị cho HKPĐ, Phòng
GD-ĐT phân công cán bộ, chuyên viên, giáo viên phụ trách các cụm như sau:
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Họ và tên
Phan Anh Tú
Lưu Xuân Dũng
Trương Thị Thúy Vân
Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Thị Hòa Lan
Nguyễn Trần Khánh
Đoàn Thái An
Trần Hùng Sơn
Nguyễn Thị Hồng Khuyến

Chức vụ, đơn vị công tác
Viên chức Phòng GD-ĐT

GV THCS liên Trạch
PTP Phòng GD-ĐT

GV THCS Đức Trạch
PTP Phòng GD-ĐT
GV THCS Quách Xuân Kỳ
Chuyên viên Phòng GD-ĐT
GV TH-THCS Nhân Trạch
Chuyên viên Phòng GD-ĐT

Phụ trách cụm
Bắc-Thanh-Mỹ-HạLiên
Hải-Đồng-Đức-Phú
Hoàn Lão-TrungĐại
Nam-Nhân-Lý-NT
Vạn-Hòa-Tây-Phú

10
11
12
13
14

Hoàng Đăng Lộc
Võ Anh Tuân
Nguyễn Văn Quyền
Nguyễn Tăng Thái
Lê Anh Nhân

GV TH- THCS Sơn Lộc

Định, Sơn Lộc

Chuyên viên Phòng GD-ĐT

Cự-Hưng-Sơn

GV THCS Hưng Trạch
Chuyên viên Phòng GD-ĐT

GV THCS Lâm Trạch

Phúc-Lâm-XuânTân-Thượng

D. CÁCH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

+ Thời gian tổ chức HKPĐ cấp cụm: Ngày 12/12/2020.
+ Thời gian tổ chức HKPĐ cấp huyện: sẽ có thông báo cụ thể sau.
Đối với HKPĐ cấp cụm: Giao cho đồng chí cụm trưởng khối THCS chủ trì,
phối hợp với các trường TH, THCS trong toàn cụm tổ chức xây dựng kế hoạch, tổ chức
HKPĐ cấp cụm chung giữa hai cấp Tiểu học và THCS. Các trường tổ chức Hội khoẻ
Phù Đổng cấp trường, tuyển chọn và lập danh sách gửi về cho cụm trưởng.
Các cụm tuyển chọn và lập danh sách, hồ sơ VĐV dự thi HKPĐ cấp huyện gửi
về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c An) ngày 10 tháng 01 năm 2021. Lưu ý:
1. Các nội dung thi đấu: Các cụm trường phải phấn đấu có đủ các nội dung quy
định đại diện cho cụm mình tham gia thi đấu cấp huyện. Để động viên các đơn vị tham
gia các nội dung, Phòng quy định cách tính điểm cho các trường có VĐV tham gia như
sau:
- Mỗi VĐV tham gia giải cá nhân các nội dung được tính 1 điểm;
- Mỗi VĐV tham gia giải đồng đội được quy định cụ thể như sau:
+ Môn bóng chuyền 1 VĐV được tính 6 điểm;
+ Môn bóng đá 1 VĐV được tính 5 điểm;
+ Chạy tiếp sức 1 VĐV được tính 4 điểm;
+ Các môn Đôi nam, Đôi Nữ, Đôi nam nữ 1 VĐV được tính 2 điểm;
- Thứ tự thi đấu được tính điểm theo thư tự từ 1 đến 7 và quy đinh tính điểm như sau:
+ Nhất = 100 điểm
+ Nhì = 80 điểm
+ Ba = 60 điểm
+ Bốn = 40 điểm
+ Năm= 30 điểm
+ Sáu = 20 điểm,
+ Bảy = 10 điểm
- Riêng các môn đồng đội được nhân hệ số như sau: Bóng chuyền x 6, bóng đã x
5, chạy tiếp sức x 4, các môn đôi x 2. Số điểm tính cho mỗi VĐV bẳng tổng điểm chia
cho số VĐV tham gia (VD: Nhất bóng chuyền: 100 x 6 = 600 điểm, điểm tính cho mỗi
VĐV = 600/10 = 60 điểm).
Số điểm tham gia của mỗi VĐV tham gia được tính chung vào thành tích đạt được
của các VĐV để tính giải, xếp thứ đồng đội cho các trường.
2. Các đồng chí trưởng cụm thay mặt cụm chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về
công tác tổ chức HKPĐ tại cụm mình; chủ động liên lạc với các đồng chí Chuyên viên
và cán bộ phụ trách các cụm trường để thông qua kế hoạch và thống nhất công tác tổ
chức thực hiện.

* Quy định về hồ sơ VĐV đăng ký dự thi HKPĐ cấp huyện.
1. Danh sách đăng ký học sinh dự thi do Trưởng cụm ký tên và đóng dấu gồm:
+ 02 bản đăng ký tổng hợp danh sách học sinh tham gia dự thi các môn (theo phụ
lục 2B)
+ 02 bản đăng ký chi tiết từng nội dung thi, cự ly của từng môn thi, nam riêng, nữ
riêng cho từng cấp học (theo PHỤ LỤC 2A).
2. Giấy khai sinh bản sao theo đúng quy định của Nhà nước. Thời gian sao giấy
khai sinh phải trước tháng 8 năm 2020.
3. Giấy cam kết có đủ sức khỏe thi đấu theo mẫu có xác nhận của Nhân viên Y tế
(trạm y tế).
4. Phiếu thi đấu: Mỗi học sinh có 02 phiếu thi đấu ghi đầy đủ các môn tham gia
lên thẻ, làm bằng bìa cứng, màu xanh, kích thước ½ tờ giấy A4, có đóng dấu xác nhận
của hiệu trưởng nhà trường. (có mẫu kèm theo).
Phòng yêu cầu các Cán bộ, Chuyên viên, Hiệu trưởng các trường, giáo viên được
phân công phụ trách các cụm trường nghiêm túc thực hiện. Nếu có vướng mắc, liên hệ
về Phòng GD&ĐT (đ/c An) để được hướng dẫn giải quyết, thống nhất thực hiện./.
Nơi nhận

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Đ/c Nguyễn Hữu Hồng - PCT UBND huyện (để b/c);
- Như kính gửi; (để thực hiện);
- LĐ và CV Phòng GD&ĐT (để c/đ);
- Lưu VP.

Võ Hải Quân

