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        UBND HUYỆN LÝ NHÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                       

            Số:              /PGDĐT        Lý Nhân, ngày         tháng 9 năm 2019 
 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  

giáo dục thể chất, hoạt động thể thao 

          năm học 2019-2020 

 

 Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS 

trong huyện 
 

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ 

GD-ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Công 

văn số 1657/SGDĐT-CTTT ngày 28/ 8/ 2019 của Sở GD-ĐT Hà Nam về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế 

trường học năm học 2019-2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân hướng 

dẫn các trường Tiểu học, THCS và trường liên cấp thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

thể chất và hoạt động thể thao năm học 2019-2020 như sau: 
 

A. Nhiệm vụ chung 

Tiếp tục triển khai thực hiện 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 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 

17/6/2016; nâng cao chất lượng GDTC và hoạt động 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; 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 

học sinh về phòng, tránh tai nạn đuối nước, đặc biệt vào các dịp nghỉ hè, nghỉ lễ; 

khuyến khích dạy bơi kết hợp với kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho học sinh; 

tiếp tục tham mưu 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 trong nhà trường; nâng 

cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ làm công tác GDTC, thể thao trường học.  

B. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Công tác giáo dục thể chất 

- Tổ chức thực hiện chương trình môn học GDTC đảm bảo thời lượng, 

phù hợp về nội dung, hình thức. Đổi mới phương pháp GDTC theo hướng phát 

triển năng lực học sinh, tạo sự hứng thú, yêu thích cho học sinh khi tham gia giờ 

học thể dục. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá thể lực học sinh theo 

Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GDĐT. 
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- 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. 

- Tiếp tục triển khai 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; triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BGDĐT 

ngày 09/5/2019 của Bộ GDĐT về việc thực hiện Kết luận của Bộ trưởng tại Hội 

nghị “Nâng cao chất lượng GDTC và TTTH trong ngành Giáo dục”. 

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

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

nhà trường. 

2. Hoạt động thể thao trường học 

- Tăng cường tổ chức hoạt động thể thao, tạo điều kiện cho học sinh, 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 lao động, học tập; 

- Thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả các loại hình câu lạc bộ thể 

thao trong nhà trường: Câu lạc bộ võ thuật, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, cờ 

vua,vv…  

- Các trường tiểu học, THCS, TH&THCS tiến hành tổ chức Hội khỏe Phù 

Đổng cấp trường; Phòng GDĐT tham mưu với UBND huyện tổ chức Hội khỏe 

Phù Đổng huyện lần thứ VI, tuyển chọn, thành lập đoàn vận động viên tham gia 

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ VI.  

- Các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS tiếp tục duy trì, tổ chức thể dục 

buổi sáng, thể dục giữa giờ hiệu quả, đảm bảo 100% học sinh trong toàn trường 

tham gia thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ thường xuyên. 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả việc tổ chức dạy các bài võ cổ truyền cho 

học sinh ở 100% các nhà trường; thành lập các câu lạc bộ võ thuật ở các trường 

có điều kiện như Võ cổ truyền, Vovinam, Taekwondo, Karate,vv.. 

- Các nhà trường tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

GDTC, hoạt động thể thao, công tác phòng, chống tai nạn đuối nước tại đơn vị.  

- Tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất 

đảm bảo tốt việc tập luyện thể dục, thể thao (bể bơi, nhà tập đa năng, sân bãi, 

trang thiết bị...), 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.  

- Tổ chức và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của học sinh năm 

học 2019-2020, cụ thể: 
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a) Hội khỏe Phù Đổng cấp trường: Căn cứ vào điều kiện thực tế, các 

trường TH, THCS và trường liên cấp tổ chức các môn thi cấp huyện, cấp tỉnh và 

những môn trường có thế mạnh như các môn võ, vật, đá cầu,vv... 

b) Hội khỏe Phù Đổng huyện lần thứ VI năm 2020, (có điều lệ hướng dẫn 

chi tiết sau), dự kiến gồm các môn: 

- Môn Bóng đá nam Tiểu học và THCS dự kiến trong tháng 10-11/2019 

(những trường có thế mạnh đăng ký tự chọn). 

- Các môn Võ và Võ cổ truyền (TH, THCS) dự kiến trong tháng 01-02 

năm 2020 (những trường có thế mạnh đăng ký tự chọn). 

- Môn Điền kinh (THCS); Cầu lông (THCS), Bóng bàn (TH, THCS), Cờ 

vua (TH, THCS) dự kiến tổ chức trong tháng 01-02 năm 2020. 

c) Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 3/2020 (có điều 

lệ hướng dẫn chi tiết sau), dự kiến gồm các môn: 

- Môn Bóng đá nam Tiểu học và THCS (dự kiến trong tháng 12/2019) 

- Môn Điền kinh (THCS); Cầu lông (THCS); Bóng bàn (TH, THCS); Cờ vua 

(TH, THCS); các môn Võ (TH, THCS) dự kiến tổ chức trong tháng 3 năm 2020. 

d) Tham gia Hội khỏe Phù Đổng tại khu vực vào tháng 4/2020 và Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc vào tháng 8/2020 theo hướng dẫn của Bộ. 

3. Công tác phòng, chống tai nạn đuối nước 

Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước đối với học 

sinh, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục hướng dẫn học sinh kỹ năng 

nhận biết, kỹ năng chủ động phòng, tránh tai nạn đuối nước; trang bị đầy đủ tài 

liệu "Hướng dẫn phòng tránh đuối nước” dành cho học sinh tiểu học, học sinh 

trung học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

 - Tham mưu đề xuất chính quyền địa phương bố trí ngân sách địa 

phương, kết hợp nguồn xã hội hóa để đầu tư xây dựng bể bơi trong trường học; 

tăng cường tổ chức dạy bơi cho học sinh trong và ngoài nhà trường bằng các 

hình thức phù hợp; tuyên truyền, vận động, phối hợp cùng gia đình học sinh tích 

cực hưởng ứng, tham gia, khuyến khích học bơi đối với học sinh. 

- Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH&THCS giao nhiệm vụ cho giáo 

viên, hàng ngày dành 3-5 phút các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường để 

quán xuyến, nhắc nhở khuyến cáo các em trên đường từ nhà đến trường, từ 

trường về nhà và thời gian nghỉ 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, 

không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có giám sát, đồng ý của người 

lớn đi cùng và chỉ đi bơi, tập bơi ở những nơi an toàn. 

- 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. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương 
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có những giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trước, trong, sau các kỳ nghỉ 

lễ, nghỉ hè, ứng phó kịp thời trước những hiện tượng thời tiết bất thường, thiên 

tai, bão, lụt,vv... nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. 

C. Tổ chức thực hiện 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân yêu cầu các trường TH, THCS, 

TH&THCS  trong huyện chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có 

hiệu quả các nội dung theo hướng dẫn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 ./. 

 

Nơi nhận:                                                                     KT. TRƯỞNG PHÒNG 

- Đ/c Trưởng phòng (Để báo cáo);                                        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- LĐ phòng GDĐT (Để p/h chỉ đạo); 

- Cán bộ cấp TH, THCS; 

- Như kính gửi ;                   (Để thực hiện)                                            

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

                                                                                           Ngô Sỹ Khánh 
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