UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 85 /HD-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày16 tháng 01 năm 2020

HƯỚNG DẪN
Tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XIII năm 2020
Thực hiện Văn bản số 300/KH-UBND ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) cấp tỉnh lần thứ XIII năm
2020 và tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020; Quyết định số 640/QĐSGDĐT ngày 16/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Ban hành
Điều lệ HKPĐ toàn tỉnh lần thứ XIII năm 2020; Sở GD&ĐT hướng dẫn một số nội
dung cụ thể như sau:
I. Đăng ký vận động viên thi đấu tại HKPĐ:
1. Đối tượng, điều kiện:
Vận động viên (VĐV) tham gia HKPĐ cấp tỉnh phải đảm bảo đúng đối tượng
theo Điều lệ của HKPĐ ban hành tại Quyết định số 640/QĐ-SGDĐT ngày
16/9/2019 của Sở GD&ĐT. Tuyệt đối không được đăng kí thi đấu đối với VĐV
quá tuổi hay VĐV không đảm bảo sức khoẻ. Các đơn vị liên hệ với Bệnh viện Đa
khoa tuyến huyện để khám sức khỏe cho VĐV (miễn phí theo Công văn số
144/SYT-NVY ngày 24/01/2018; Kết luận khám sức khỏe của Bệnh viện phải ghi
rõ: “Học sinh…. đủ sức khỏe để thi đấu môn….”).
Trưởng đoàn, phó đoàn, huấn luyện viên, săn sóc viên tham gia HKPĐ phải
có phù hiệu; VĐV phải có phiếu thi đấu. Phù hiệu, phiếu thi đấu do đơn vị cấp
(theo mẫu 1).
Lãnh đạo các đơn vị có đoàn VĐV tham dự HKPĐ cấp tỉnh chịu trách nhiệm
trước Giám đốc Sở GD&ĐT về tính trung thực của hồ sơ, lý lịch của VĐV thuộc
đơn vị mình; quán triệt việc chấp hành điều lệ HKPĐ và sự điều hành của Ban Tổ
chức (BTC); Phân công người quản lý VĐV, bố trí phương tiện đi lại, nơi ăn,
nghỉ,…
2. Đăng kí thi đấu
Các đơn vị gửi danh sách đăng kí VĐV về Sở GD&ĐT trước ngày
17/01/2020; bản đóng dấu đỏ gửi cho Ông Nguyễn Thanh Liêm, Chuyên viên
phòng CTTT; bản mềm exel gửi về địa chỉ email: Tranxuanbinh@hatinh.edu.vn
(theo mẫu 2).
II. Địa điểm thi đấu các môn của HKPĐ
1. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh:
- Sân vận động tỉnh: Điền kinh;
- Nhà thi đấu thể thao tỉnh: Bóng bàn, Đẩy gậy;
- Bể bơi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh: Bơi;
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- Nhà tập thể thao tỉnh: Võ cổ truyền.
2. Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Bóng rổ, Bóng chuyền.
3. Sân Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Bộ Công an (thôn Tân Quý, phường
Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Kinh tế cũ): Bóng đá.
4. Trường THCS Nam Hà, TP Hà Tĩnh: Đá cầu.
5. Trường THCS Lê Văn Thiêm, TP Hà Tĩnh: Cầu lông.
6. Trung tâm BDNVSP&GDTX tỉnh: Cờ vua.
III. Lịch làm việc:
1. Ngày 03/02/2020: Sơ duyệt lần 1 Chương trình Lễ khai mạc, Bế mạc
- Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao tỉnh.
- Thời gian: 14 giờ 00.
- Thành phần: BTC, các lực lượng tham gia màn đồng diễn trong Lễ khai mạc
và các tiết mục văn nghệ phục vụ Lễ bế mạc.
2. Ngày 06/02/2020: Họp BTC, Trưởng đoàn và các lực lượng liên quan; sơ
duyệt lần 2, Chương trình Lễ khai mạc, Bế mạc
- Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao tỉnh.
- Thời gian, nội dung, thành phần:
+ 7 giờ 30: Họp Trưởng đoàn; nạp giấy khám sức khỏe của VĐV cho BTC;
bốc thăm thi đấu; rà soát danh sách VĐV. Thành phần: BTC, Tổ thư ký; Trưởng
đoàn và lãnh đạo đơn vị.
+ 10 giờ 00: Họp các lực lượng: bảo vệ, y tế, phục vụ HKPĐ.
+ 14 giờ 00: Sơ duyệt lần 2 Chương trình Lễ Khai mạc, Bế mạc. Thành phần:
BTC, các lực lượng tham gia đồng diễn trong Lễ Khai mạc và các tiết mục văn
nghệ trong Lễ Bế mạc.
3. Ngày 10/02/2020: Tổng duyệt Chương trình Lễ Khai mạc, Bế mạc.
- Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao tỉnh.
- Thời gian, nội dung:
+ 7 giờ 30: Họp Ban trọng tài.
+ 10 giờ 30 - 11 giờ 30: BTC, Trọng tài kiểm tra sân và điều kiện bảo đảm
cho thi đấu các môn.
+ 14 giờ 00: Tổng duyệt Chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc.
- Thành phần: BTC; toàn bộ lực lượng học sinh tham gia làm nền, các khối
diễu hành (13 huyện, thị xã, thành phố, trọng tài, khối nghi trượng), màn đồng diễn
trong Lễ Khai mạc và các tiết mục văn nghệ phục vụ Lễ Bế mạc.
4. Ngày 11/02/2020: Khai mạc HKPĐ
- Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao tỉnh.
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- Thời gian, nội dung:
+ 7giờ 00: Các khối diễu hành tập trung tại cổng số 2; học sinh tham gia đồng
diễn tập trung tại cổng số 2 và số 4; học sinh làm nền ngồi trên khán đài B, C của
Nhà thi đấu.
+ 7giờ 00: BTC làm thủ tục lấy lửa truyền thống tại Khu lưu niệm Bác Hồ.
+ 7giờ 30 - 7giờ 45: BTC đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức.
+ 8giờ 00 - 9giờ 10: Khai mạc HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XIII năm 2020.
+ Từ 9giờ 30: Tiến hành thi đấu các môn theo lịch.
5. Ngày 11-13/02/2020: Thi đấu các môn của HKPĐ
- Địa điểm: Tại các điểm thi đấu (theo mục II).
- Thời gian: 7giờ 30 - 17giờ 00 hàng ngày.
- Nội dung: thi đấu các môn theo lịch (Lịch thi đấu cụ thể, BTC sẽ thông báo
sau).
6. Ngày 14/02/2020: Bế mạc HKPĐ
- Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao tỉnh.
- Thời gian, nội dung:
+ 7giờ 00: Các lực lượng tham gia văn nghệ phục vụ Lễ Bế mạc tập trung tại
cổng số 4; đội hình các đoàn dự Lễ Bế mạc tập trung trong Nhà thi đấu; học sinh
làm nền ngồi trên khán đài B, C, D của Nhà thi đấu.
+ 7giờ 30 - 7giờ 45: BTC đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức.
+ 8giờ 00: Lễ Bế mạc HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XIII năm 2020.
IV. Phân công nhiệm vụ:
4.1. Phân công phục vụ Lễ Khai mạc:
a) Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố:
- Chủ trì phối hợp với các trường THPT trên địa bàn để thành lập một khối
diễu hành gồm 39 người (03 hàng dọc, 13 hàng ngang) và chuyên viên GDTC của
phòng GD&ĐT làm trưởng khối.
- Trang phục: Trưởng khối mặc trang phục quần đen, áo trắng, đeo cà vạt, đi
giày da (đối với nam) hoặc mặc trang phục áo dài truyền thống (đối với nữ); tất cả
học sinh tham gia diễu hành phải mặc quần áo đồng phục thể thao và đi giày thể
thao, tay cầm cờ hoặc hoa.
- Mỗi đơn vị cấp huyện chuẩn bị lời giới thiệu về đơn vị mình (khoảng 1/2
trang giấy A4) gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 18/01/2020 theo địa chỉ email:
dauquanghong2402@gmail.com.
b) Các trường THPT: Tất cả các trường THPT, trường phổ thông có nhiều
cấp học cử Trưởng đoàn và các VĐV tham gia đoàn diễu hành theo khối huyện.
Khi đến phần trao cờ lưu niệm, Trưởng đoàn bước lên phía đầu hàng nhận cờ lưu
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niệm của BTC.
c) Phòng GD&ĐT Thành phố Hà Tĩnh:
- Ngoài nhiệm vụ chung của Phòng GD&ĐT ở mục a, có nhiệm vụ điều động
1.000 học sinh THCS làm nền (ngồi trên khán đài B, C), trang phục của học sinh
theo đồng phục của trường;
- Chỉ đạo Trường Tiểu học Bắc Hà cử 100 học sinh tập luyện bài Võ cổ
truyền; Trường THCS Hưng Đồng cử 250 học sinh tập màn đồng diễn trong Lễ
Khai mạc.
d) Trường THPT Thành Sen:
- Chọn cử 05 VĐV (03 nam, 02 nữ) mặc trang phục thể thao để tham gia
rước đuốc, cử 01 VĐV tiêu biểu đọc lời hứa; Chọn cử 24 em học sinh nữ mặc áo
dài để cầm biển đoàn, dải lụa kiệu ảnh Bác Hồ và bưng khay cờ lưu niệm; chọn cử
50 em học sinh nam mặc trang phục thể thao để khiêng kiệu ảnh Bác Hồ (04 em),
cầm cờ Tổ quốc (06 em) và rước hồng kỳ (40 em) trong Lễ khai mạc.
+ Cử người liên hệ với Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh để
mượn trang phục thể thao, đuốc, hồng kỳ, ảnh Bác Hồ, dải lụa, cờ Tổ quốc (thực
hiện trước ngày 05/02/2020).
e) Trường THPT Phan Đình Phùng: Chọn cử nhóm VĐV biểu diễn Võ
Karatedo trong Lễ Khai mạc.
4.2. Phân công phục vụ thi đấu:
a) Phòng GD&ĐT Thành phố Hà Tĩnh: Chỉ đạo trường THCS Lê Văn Thiêm
chuẩn bị CSVC, điều kiện thi đấu môn cầu lông (03 sân); Trường THCS Nam Hà
chuẩn bị CSVC và điều kiện thi đấu môn đá cầu (03 sân).
b) Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Chuẩn bị CSVC và điều kiện thi đấu môn
bóng rổ (01 sân), môn bóng chuyền (02 sân).
c) Trung tâm BDNVSP&GDTX tỉnh: Chuẩn bị CSVC và điều kiện thi đấu
môn Cờ vua.
4.3. Phân công phục vụ Lễ Bế mạc:
a) Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố: Chủ trì phối hợp các
trường THPT trên địa bàn thành lập một khối tập trung tham gia Lễ Bế mạc gồm
40 người (xếp thành 02 hàng dọc) và chuyên viên GDTC của Phòng GD&ĐT làm
trưởng khối.
b) Trường THPT: Phối hợp với phòng GD&ĐT thành lập một khối tập trung
tham gia Lễ Bế mạc.
c) Phòng GD&ĐT Thành phố Hà Tĩnh: Ngoài nhiệm vụ chung của phòng
GD&ĐT, có nhiệm vụ điều động 1.400 em học sinh THCS làm nền (ngồi trên
khán đài B, C, D); Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ (của THCS Hưng Đồng; TH
Nam Hà; THCS Lê Văn Thiêm và TH Đại Nài) biểu diễn tại Lễ Bế mạc.
d) Trường THPT Thành Sen: Chọn cử 17 em học sinh nữ mặc áo dài để
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cầm biển đoàn và bưng khay phục vụ trao thưởng trong Lễ Bế mạc.
e) Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Chuẩn bị 01 tiết mục của học sinh để
phục vụ Lễ Bế mạc.
V. Chế độ báo cáo:
- Các huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT, trường phổ thông có nhiều
cấp học đã tổ chức xong HKPĐ khẩn trương gửi báo cáo về Sở GD&ĐT trước
ngày 16/01/2020.
- Nếu cần báo cáo, trao đổi về chuyên môn thì các đơn vị liên hệ về Sở qua
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Chuyên viên phòng CTTT, SĐT: 0912182183; nếu cần
trao đổi về danh sách VĐV thì liên hệ qua Ông Trần Xuân Bình, Phó Trưởng
phòng GDPT, SĐT: 0943232358.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Đ/c Đặng Quốc Vinh, PCTTTUBND tỉnh (để bc);
- Các thành viên BCĐ, BTC;
- Các Sở, Ngành: VHTT&DL, CA tỉnh, Tài chính,
Y Tế, Tỉnh đoàn, Báo HT, Đài PT&TH tỉnh;
- UBND Thành phố HT;
- Trung tâm HL&TĐ thể thao tỉnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT,
- Thường trực Công đoàn Ngành; Các phòng Sở;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- HT trường THPT, Trường PT có nhiều cấp học;
- Trung tâm BDNV&GDTX tỉnh;
- PM TDOffice và Cổng TTĐT của Ngành;
- Lưu: VT, CTTT.
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