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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lai Châu lần thứ VIII năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1076/QĐ-TTg ngày 

17/6/2016 phê duyệt Đề án phát triển tổng thể giáo dục thể chất và thể thao trường 

học giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Thông tư số 48/2020/TT-

BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về 

hoạt động thể thao trong nhà trường; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh 

Lai Châu lần thứ VIII năm 2022 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 

cho học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo 

dục toàn diện cho học sinh. 

- Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học của các 

đơn vị nhà trường, đồng thời phát hiện học sinh có năng khiếu ở các môn thể thao để 

có kế hoạch bồi dưỡng, huấn luyện, phát triển công tác thể dục, thể thao của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù đổng (HKPĐ) các huyện, thành phố (gọi chung 

là cấp huyện), cấp trường phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa của HKPĐ đến 

toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn tỉnh và tổ chức HKPĐ các cấp theo 

quy định, nhằm khuyến khích động viên học sinh tham gia rèn luyện thể lực, nâng 

cao sức khỏe đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện cho học sinh. 

- Tăng cường cơ sở vật chất, sân chơi bãi tập, nhà đa năng và các trang thiết 

bị, dụng cụ phục vụ cho việc dạy và học môn giáo dục thể chất, tổ chức các hoạt 

động thể dục thể thao (TDTT) ngoại khóa và thi đấu thể thao trong trường học. 

- HKPĐ các cấp phải được tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; 

tránh phô trương, hình thức, lãng phí và thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/2002/CT-

TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt 

động TDTT; quá trình tổ chức HKPĐ thực hiện nghiêm các quy định trong công 

tác phòng chống dịch Covid-19. 
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II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HKPĐ 

1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức HKPĐ các cấp 

1.1. Cấp tỉnh  

- Ban Chỉ đạo HKPĐ cấp tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ 

trách khối Văn hóa - Xã hội làm Trưởng ban, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo làm Phó Trưởng ban thường trực; thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, 

ngành, đơn vị liên quan. 

- Ban Tổ chức HKPĐ cấp tỉnh do đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục làm 

Trưởng ban, đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban 

thường trực; thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. 

1.2. Cấp huyện 

Ban Tổ chức HKPĐ do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố 

phụ trách khối Văn hóa - xã hội làm Trưởng ban, lãnh đạo Phòng GD&ĐT các 

huyện, thành phố làm Phó Trưởng ban thường trực; thành viên là lãnh đạo các 

phòng, ban liên quan, tương ứng như cấp tỉnh. 

1.3. Cấp trường 

Ban Tổ chức HKPĐ do Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng làm Trưởng ban; 

thành viên là các cán bộ, giáo viên có liên quan.  

2. Công tác tuyên truyền 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của HKPĐ và phong 

trào tập luyện thể dục, thi đấu thể thao của học sinh trong các trường phổ thông. 

Tuyên truyền HKPĐ phải gắn với nhiệm vụ, thành tựu giáo dục, đào tạo và tình 

hình phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của tỉnh và đất nước. 

- Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, tập trung tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Lai Châu, Đài phát thanh - Truyền hình 

tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, trang thông tin điện tử ngành giáo dục. 

- Xây dựng cụm pano, khẩu hiệu tuyên truyền về HKPĐ tại các địa điểm tổ 

chức khai mạc, thi đấu các môn thể thao; trên các trục đường nội huyện, thành phố. 

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ công tác tuyên truyền về HKPĐ trước, trong 

quá trình tổ chức HKPĐ. 

3. Cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức 

- Sử dụng tối đa mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT hiện có để phục vụ 

cho nhu cầu tập luyện, thi đấu của học sinh. Tổ chức rà soát thực trạng cơ sở vật 

chất, sân bãi tiến hành xem xét hiện trạng để có biện pháp tu sửa, cải tạo, nâng 

cấp sân bãi, dụng cụ tập luyện cần thiết phục vụ cho yêu cầu tiến hành HKPĐ. 

Huy động các nguồn lực xã hội đóng góp vào việc tổ chức HKPĐ. 

- Kinh phí tổ chức HKPĐ các cấp và đưa đoàn vận động viên tham gia thi 
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đấu bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. 

4. Chuẩn bị Kế hoạch và Điều lệ HKPĐ 

Điều lệ, Kế hoạch tổ chức HKPĐ cấp nào do Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức 

cấp đó ban hành. Điều lệ HKPĐ cần nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung một cách 

thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. 

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Cấp tỉnh 

- Nội dung thi đấu gồm 09 môn: Điền kinh, Cầu lông, Đá cầu, Cờ vua, Bóng 

đá, Bóng chuyền, Đẩy gậy, Bắn nỏ, Kéo co. 

- Đơn vị thành lập đoàn tham dự HKPĐ gồm: Các huyện, thành phố, các 

trường THPT, Phổ thông dân tộc nội trú. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức: Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ VIII 

năm 2022 dự kiến tổ chức tháng 3/2022; khai mạc, bế mạc tại sân vận động Thành 

phố Lai Châu (địa điểm thi đấu chi tiết các môn được quy định trong Điều lệ). 

2. Cấp huyện, trường  

- Căn cứ nội dung thi đấu các môn cấp tỉnh, Ban tổ chức HKPĐ cấp huyện, 

cấp trường xây dựng kế hoạch tổ chức các môn thi đấu, địa điểm tổ chức cho phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. 

- Thời gian hoàn thành trước tháng 3/2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo  

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo HKPĐ tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm: 

- Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức HKPĐ tỉnh Lai Châu lần 

thứ VIII năm 2022. 

- Ban hành Điều lệ, văn bản hướng dẫn triển khai tổ chức HKPĐ cấp tỉnh. 

- Ban hành Kế hoạch cụ thể về tổ chức Khai mạc, Bế mạc, thi đấu các môn 

thể thao theo Điều lệ. 

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện 

cần thiết để tổ chức HKPĐ cấp tỉnh. 

- Thường xuyên nắm bắt tình hình tổ chức HKPĐ các cấp, tổng hợp và báo 

cáo Ban Chỉ đạo. 

- Chỉ đạo các trường trực thuộc tổ chức HKPĐ cấp trường và tham gia 

HKPĐ cấp tỉnh theo quy định. 

- Lập dự toán, quyết toán kinh phí tổ chức HKPĐ cấp tỉnh lần thứ VIII theo 

quy định hiện hành. 
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2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tổ chức tuyên truyền lưu động về mục đích, ý nghĩa công tác HKPĐ tỉnh 

Lai Châu lần thứ VIII năm 2022 trên địa bàn Thành phố Lai Châu 

- Phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn lực lượng trọng tài đáp ứng đủ 

số lượng, đảm bảo về chất lượng, tham gia điều hành các môn thi đấu; chuẩn bị 

cơ sở vật chất, thiết bị sẵn có để phục vụ công tác HKPĐ cấp tỉnh. 

3. Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, chủ trì, phối hợp vưới Sở GD&ĐT 

tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức HKPĐ tỉnh Lai Châu lần thứ VIII 

năm 2022 theo quy định.  

4. Công an tỉnh  

Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh - trật 

tự, an toàn xã hội trong quá trình tổ chức Đại hội HKPĐ cấp tỉnh. 

5. Sở Y tế 

- Xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo công tác tổ 

chức HKPĐ cấp tỉnh diễn ra theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống 

trên địa bàn tỉnh, nhất là các khu vực diễn ra tập luyện và thi đấu HKPĐ. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trực thuộc tổ chức 

HKPĐ cấp trường và lựa chọn vận động viên tham gia HKPĐ cấp huyện theo quy định. 

- Thành lập đoàn vận động viên tham dự HKPĐ tỉnh Lai Châu lần thứ VIII 

năm 2022 đạt kết quả tốt. 

Căn cứ kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- TT. Tỉnh uỷ (b/c);  

- TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: GD&ĐT, VH-TT&DL, Tài chính, 

Y tế, Công an tỉnh; 

- V2, V4, CB; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trường CĐCĐ Lai Châu; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VX4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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