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

BCĐ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

     Số:            /KH-BCĐ                         Lý Nhân, ngày       tháng  12   năm 2020 

            

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng các cấp huyện Lý Nhân  

lần thứ VI năm 2020 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-BCĐ ngày 27/11/2019 của Ban chỉ đạo Hội 

khoẻ Phù Đổng tỉnh Hà Nam về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng các cấp tỉnh Hà 

Nam lần thứ VI năm 2020; Quyết định số 2284/QĐ-SGDĐT ngày 21/11/2019 của 

Sở GDĐT Hà Nam ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh lần thứ VI 

năm 2020; Quyết định số 6985/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Chủ 

tịch UBND huyện Lý Nhân về việc thành lập Ban chỉ đạo HKPĐ huyện lần thứ 

VI - năm 2020 (viết tắt là Ban chỉ đạo huyện); Ban chỉ đạo huyện xây dựng Kế 

hoạch tổ chức HKPĐ các cấp như sau: 
 

 I/ Mục đích yêu cầu 

 1. Mục đích 

 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 trong 

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

toàn diện cho học sinh, thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). 

 Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường phổ 

thông, phát hiện những năng khiếu thể thao của học sinh để bồi dưỡng đào tạo tài 

năng thể thao cho quê hương, đất nước. 

 Thông qua việc tổ chức HKPĐ các cấp là dịp tăng cường cơ sở vật chất, nâng 

cao trình độ tổ chức, giảng dạy của đội ngũ giáo viên thể dục của các nhà trường. 

 2. Yêu cầu 

 Hội khoẻ Phù Đổng phải được tổ chức từ cấp trường tới cấp huyện. Lãnh 

đạo các trường Tiểu học, THCS, trường TH&THCS phải quán triệt tinh thần 

HKPĐ đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Tham mưu và chỉ đạo tổ chức 

HKPĐ của đơn vị mình theo quy định với phương châm: Vận động đông đảo học 

sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường sức khoẻ đáp ứng nhiệm vụ học tập 

và giáo dục toàn diện cho học sinh; đảm bảo nghi lễ trang trọng, tuyệt đối an toàn, 

tiết kiệm, tránh hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, 

sử dụng tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ TDTT hiện có của địa 

phương, đơn vị. 

 Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

chống tiêu cực trong các hoạt động thể thao và Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. 

 II. Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức HKPĐ các cấp 
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2. Hội khỏe Phù Đổng cấp trường 

 Tổ chức HKPĐ cấp trường được xác định là nội dung quan trọng và cơ bản 

trong tiến trình HKPĐ các cấp; do vậy yêu cầu 100% các trường Tiểu học, THCS, 

trường TH&THCS phải tổ chức HKPĐ. 

2.1. Thành lập Ban tổ chức 

 Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định thành lập Ban tổ chức, trong đó Hiệu 

trưởng là Trưởng ban, các uỷ viên là giáo viên Thể dục, giáo viên chủ nhiệm, cán 

bộ phụ trách Đoàn, Đội. 

 1.2. Nội dung và hình thức tổ chức khai mạc 

 a) Nội dung: 

 - Diễu hành biểu dương lực lượng các khối tham dự; 

 - Rước đuốc, thắp đuốc; 

 - Chào cờ (Tổ quốc và Phù Đổng), diễn văn khai mạc; 

 - Lời hứa của đại diện vận động viên, tuyên thệ của đại diện trọng tài; 

 - Hoạt động văn nghệ, đồng diễn thể dục. 

 b) Hình thức: 

  - Phải có cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ treo ở vị trí trang trọng nhất nơi tổ chức HKPĐ. 

 - Khẩu hiệu:  “Khoẻ để học tập tốt, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” 

    “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

 c) Thi đấu thể dục thể thao: 

 Nội dung thi đấu đơn giản, gắn liền các môn thể thao học nội khoá được 

rèn luyện thường xuyên; tổ chức các môn thể thao theo Điều lệ HKPĐ huyện; 

 1.3. Thời gian tổ chức 

 Tiến hành trong học kỳ I năm học 2019-2020 và kết thúc trước ngày 15 

tháng 01 năm 2020. 

 2. Hội khỏe Phù Đổng huyện 

 2.1. Đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức HKPĐ huyện 

 a) Đơn vị và đối tượng tham gia: 

- Đơn vị: mỗi trường Tiểu học, THCS, trường TH&THCS là một đơn vị 

tham gia HKPĐ cấp huyện. 

- Học sinh tham gia HKPĐ huyện hiện đang học đúng độ tuổi tại các 

trường Tiểu học, THCS, trường TH&THCS trên địa bàn huyện. 

 b) Thời gian khai mạc: Dự kiến từ 7h30’ ngày 14 tháng 02 năm 2020. 

 c) Địa điểm: Sân vận động huyện Lý Nhân. 

 2.2. Nội dung, hình thức Lễ khai mạc 

 - Diễu hành biểu dương lực lượng của các đơn vị tham dự; 

 - Rước đuốc, thắp đuốc; 

 - Chào cờ (cờ Tổ quốc và cờ Phù Đổng); diễn văn khai mạc; 

 - Lời hứa của VĐV, tuyên thệ của trọng tài; 
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 - Phát biểu của lãnh đạo cấp trên;  

 - Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự; 

 - Hoạt động văn nghệ, đồng diễn thể dục: (do Ban tổ chức HKPĐ cấp 

huyện quyết định). 

 + Đồng diễn thể dục kết hợp xếp chữ HKPĐ của trường THCS Bắc Lý 

 + Đồng diễn thể dục nhịp điệu của trường THCS Nam Cao 

 + Biểu diễn múa của trường TH Vĩnh Trụ 

 (Trường THCS Nhân Đạo chuẩn bị màn trống Hội biểu diễn sau diễn văn 

khai mạc) 

 e) Hình thức: 

 - Có cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ treo ở vị trí trang trọng nhất nơi tổ chức HKPĐ. 

 - Khẩu hiệu:   “ Khoẻ để học tập tốt, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” 

      “ Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; ... 

 - Diễu hành có rước cờ Tổ quốc, cờ Phù Đổng, kiệu ảnh Bác Hồ. 

2.3. Thi đấu các môn thể thao 

a) Các môn thi: Điền kinh (THCS); Cầu lông (THCS); Cờ vua (TH); Bóng 

bàn (TH, THCS); Bóng đá (nam TH&THCS) theo Điều lệ quy định riêng. 

b) Thời gian: Từ ngày 14 đến 16 tháng 02 năm 2020  

c) Địa điểm: Từng môn quy định tại Điều lệ HKPĐ huyện 

 III. Chuẩn bị lực lượng và tham gia HKPĐ cấp tỉnh và HKPĐ toàn quốc lần 

thứ X năm 2020 

1. Giai đoạn I 

 1.1. Tập huấn và tham gia thi đấu môn Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng 

cấp THCS và Tiểu học tranh cúp Vietcom bank tại HKPĐ cấp tỉnh. 

 1.2. Thời gian: Tháng 12 năm 2019. 

 1.3. Số lượng tham gia: Đội tuyển bóng đá nhi đồng cấp Tiểu học gồm 10 

VĐV, 04 lãnh đội và Huấn luyện viên; Đội tuyển bóng đá Thiếu niên cấp THCS 

gồm 14 VĐV, 04 lãnh đội và Huấn luyện viên. 

 1.4.Kết quả: Đội tuyển bóng đá Thiếu niên cấp THCS đạt Huy chương 

Đồng tại HKPĐ tỉnh. 

2. Giai đoạn II 

 2.1. Tham gia tập huấn và thi đấu các môn thể thao tại HKPĐ tỉnh, gồm: 

môn Điền kinh (THCS); Cầu lông (THCS); Bóng bàn (TH, THCS). 

 2.2. Thời gian: Từ 20 /02 đến 28/3/2020. 

 2.3. Số lượng: dự kiến 50 vận động viên; 15 Lãnh đội và Huấn luyện viên. 

 2.4. Thời gian tập huấn chuẩn bị: dự kiến trong thời gian 30 ngày. 

 3. Giai đoạn III: Tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020 

Căn cứ vào kết quả thi đấu tại HKPĐ cấp tỉnh, các VĐV xuất sắc được Sở 

GDĐT Hà Nam triệu tập tập huấn và tham dự HKPĐ toàn quốc theo kế hoạch của 

Sở GDĐT. 
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 IV. Cơ sở vật chất và kinh phí 

1. Cơ sở vật chất 

 1.1. Tất cả mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ TDTT hiện có của các 

đơn vị được sử dụng tối đa cho nhu cầu tập luyện của học sinh và tổ chức HKPĐ. 

 1.2. Ban chỉ đạo các cấp xem xét hiện trạng, nhu cầu để có biện pháp tu 

sửa, cải tạo nâng cấp sân bãi, mua sắm trang thiết bị dụng cụ TDTT cần thiết phục 

vụ cho việc tổ chức HKPĐ. 

2. Kinh phí tổ chức 

 2.1. Tổ chức HKPĐ cấp trường: Kinh phí trích từ nguồn ngân sách chi 

thường xuyên và huy động các nguồn xã hội hóa. Các trường tự lo huy động 

nguồn kinh phí để tổ chức HKPĐ của cấp mình và tham gia HKPĐ cấp huyện; 

 2.2. Tổ chức HKPĐ cấp huyện: Kinh phí tổ chức HKPĐ cấp huyện, kinh 

phí tập huấn, tham gia thi đấu cấp tỉnh và cấp quốc gia do ngân sách huyện cấp bổ 

sung vào dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020. 

 V. Tổng kết, khen thưởng 

1. Tổ chức trao thưởng tại HKPĐ cấp trường: Do Ban tổ chức HKPĐ cấp 

trường xem xét, quyết định. 

2. Tổ chức trao thưởng tại HKPĐ huyện 

 1.1. Tặng phần thưởng cho các đơn vị đạt thành tích từ 1 đến 7 (01 giải 

nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích) toàn đoàn cho mỗi cấp Tiểu 

học và THCS tại HKPĐ cấp huyện. 

 1.2. Quyết định công nhận cho các cá nhân đạt thành tích nhất, nhì, ba, khuyến 

khích ở nội dung thi đấu của các môn thể thao tại HKPĐ cấp huyện. 

 VI. Tổ chức thực hiện 

 1. Phân công trách nhiệm các cơ quan, đơn vị  

 1.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

 - Chủ trì tham mưu Ban chỉ đạo, Ban tổ chức của huyện ban hành, triển khai 

thực hiện Kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tổ chức tốt HKPĐ 

cấp huyện; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Ban chì đạo huyện, 

UBND huyện và Sở GDĐT kết quả tổ chức HKPĐ cấp trường và cấp huyện. 

 - Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch xây dựng dự toán kinh 

phí tổ chức HKPĐ cấp huyện, tham dự HKPĐ cấp tỉnh và cấp quốc gia báo cáo 

UBND huyện xem xét, quyết định. 

 1.2. Phòng Văn hoá-Thông tin: Tạo điều kiện về con người, cơ sở vật 

chất, trang thiết bị dụng cụ phục vụ Chương trình Lễ khai mạc và thi đấu các môn 

thể thao tại HKPĐ huyện; phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức tốt Lễ khai mạc tại HKPĐ cấp huyện. 

 1.3. Phòng Tài chính-Kế hoạch: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tính 

toán, bố trí kinh phí tổ chức HKPĐ cấp huyện và tham gia HKPĐ cấp tỉnh và cấp  

quốc gia. 
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 1.4. Công an huyện: Phối hợp chỉ đạo huy động lực lượng đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn cho HKPĐ cấp huyện. 

 1.5. Phòng Y tế: Chỉ đạo ngành Y tế chủ động phối hợp với ngành giáo dục 

chăm lo sức khoẻ học sinh thi đấu; khám sức khoẻ miễn phí cho các học sinh 

tham gia thi đấu các môn thể thao tại HKPĐ các cấp; Chuẩn bị các điều kiện về 

con người, thuốc men và phương tiện cần thiết để đảm bảo việc cấp cứu, chữa trị 

kịp thời trong quá trình tổ chức HKPĐ các cấp. 

 1.6. Đài Truyền thanh huyện: Tuyên truyền, đưa tin về HKPĐ các cấp. 

1.7. Chi nhánh điện lực huyện: Xây dựng phương án đảm bảo điện lưới 

trong thời gian tổ chức HKPĐ huyện; đặc biệt tại các buổi sơ, tổng duyệt và tổ 

chức Lễ khai mạc. 

1.8. Ủy ban nhân dân các xã, thi trấn: Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, sân 

bãi,…hỗ trợ các nhà trường tổ chức HKPĐ cấp trường phù hợp với điều kiện cụ 

thể của mỗi địa phương. 

 2. Phân công các tiểu ban 

 2.1.Tiểu ban tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, thi đua khen thưởng 

 - Bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng GD&ĐT - Trưởng tiểu ban 

 - Ông Nguyễn Trọng Long, Trưởng phòng VH-TT  - Phó tiểu ban 

 - Bà Cao Thị Thu Giang, Trưởng đài Truyền thanh huyện- Phó tiểu ban 

- Bà Lê Thị Minh Thư, Phó Trưởng phòng GD&ĐT- Phó tiểu ban 

 - Các uỷ viên: 

  + Ông Lê Quốc Định - Cán bộ phòng GD&ĐT 

                   + Ông Trần Quốc Huy - Cán bộ phòng GD&ĐT 

  + Ông Phạm Tiến Dũng - Cán bộ phòng GD&ĐT 

  + Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên phòng GD&ĐT 

  + Bà Mai Thị Loan - Cán bộ phòng GD&ĐT 

  + Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng- Cán bộ phòng GD&ĐT 

  + Ông Nguyễn Trường Sơn - Nhân viên phòng GD&ĐT 

                   + Bà Đỗ Thị Thu Hà - Hiệu trưởng trường THCS Nam Cao 

         + Bà Nguyễn Thị Mai - Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Trụ 

           * Nhiệm vụ: 

 - Tổ chức tuyên truyền cổ vũ cho HKPĐ, phổ biến các văn bản hướng dẫn 

về HKPĐ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, động viên khích lệ các 

vận động viên dự Hội khoẻ Phù Đổng; thuyết minh diễu hành, đồng diễn; chuẩn 

bị các văn bản phát biểu của đại biểu, của Ban tổ chức cho khai mạc, tổng kết, lời 

hứa của trọng tài, vận động viên, quyết định khen thưởng của HKPĐ. 

 - Phối kết hợp với tiểu ban chuyên môn, kỹ thuật, trọng tài đề xuất xếp 

hạng, khen thưởng tại HKPĐ huyện. 

 - Chuẩn bị kế hoạch, phương tiện trang trí lễ đài, tăng âm loa đài, cờ, kiệu 

ảnh, tượng Bác, đài lửa, đuốc v.v... phục vụ chương trình điều hành HKPĐ, phục 

vụ cho Lễ khai mạc và tổng kết của HKPĐ - điều hành Lễ khai mạc và tổng kết - 

chuẩn bị giấy mời đại biểu tỉnh, huyện - phụ trách lễ tân tại HKPĐ. 
 

 2.2. Tiểu ban chuyên môn, kỹ thuật, trọng tài 
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 - Ông Ngô Sỹ Khánh, Phó Trưởng phòng GD&ĐT - Trưởng tiểu ban 

 - Ông Nguyễn Thiện Chiến, Phó Trưởng phòng GD&ĐT - Phó tiểu ban 

- Các uỷ viên: 

+ Ông Trần Quốc Huy, Cán bộ phòng GD&ĐT-Thường trực HĐTT 

+ Ông Ngô Văn Hăng, Cán bộ phòng GD&ĐT – Giám sát 

+ Ông Phạm Trọng Cảnh, Cán bộ phòng GD&ĐT- Giám sát 

+ Ông Trần Tiến Đang, Cán bộ phòng GD&ĐT- Giám sát 

+ Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cán bộ phòng GD&ĐT - Thư ký  

+ Ông Bùi Anh Tú, Cán bộ phòng GD&ĐT - Thư ký 

+ Ông Phạm Tiến Dũng, Cán bộ phòng GD&ĐT - Thư ký 

+ Bà Nguyễn Thị Vĩnh, Cán bộ phòng GD&ĐT - Thư ký 

- Các tổ trọng tài: (Do Ban tổ chức quyết định thành lập) 

 * Nhiệm vụ: 

 - Quán triệt nắm vững các văn bản tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng các cấp, đặc 

biệt là Điều lệ thi đấu HKPĐ huyện, HKPĐ tỉnh và luật thi đấu các môn. 

 - Lập danh sách, chương trình tiến hành thi đấu ở từng môn, tham mưu cho 

Ban tổ chức về tiến trình tổ chức thi đấu, điều hành tổ chức thi đấu các môn đảm 

bảo thời gian, đúng Điều lệ, tính điểm xác định thành tích cá nhân và toàn đoàn. 

 - Phối kết hợp với tiểu ban thi đua khen thưởng, tính điểm, xếp hạng, đề 

xuất danh sách khen thưởng và chọn cử vận động viên dự tập huấn tham gia 

HKPĐ cấp Tỉnh. 

 - Tham gia điều hành chuyên môn cho đồng diễn trong lễ khai mạc, tổ chức 

sân bãi thi đấu, chuẩn bị kế hoạch cơ sở vật chất phục vụ cho thi đấu các môn, 

phối hợp với tiểu ban kế hoạch CSVC chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi đấu, thu 

dọn sân bãi sau thi đấu. 

 2.3. Tiểu ban Kế hoạch-cơ sở vật chất 

 - Bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng GD&ĐT  -Trưởng tiểu ban 

 - Ông Ngô Xuân Hải, Phó Trưởng phòng TC-KH  - Phó tiểu ban 

* Các uỷ viên:  

+ Ông Trần Quốc Huy - Cán bộ Phòng GD&ĐT 

+ Bà Cao Thị Thanh Ngà -  Chuyên viên phòng GD&ĐT  

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên phòng GD&ĐT 

+ Ông Nguyễn Trường Sơn - Nhân viên phòng GD&ĐT 

+ Ông Phạm Văn Tân - Cán bộ phòng GD&ĐT 

+ Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng trường THCS Nam Cao 

+ Bà Nguyễn Thị Mai - Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Trụ 

* Nhiệm vụ: 

 + Phối hợp với các tiểu ban, lập kế hoạch chi tiết kinh phí cho HKPĐ. 

 + Chuẩn bị điều kiện kinh phí, CSVC, trang thiết bị cho khai mạc, sân bãi, 

dụng cụ thi đấu, tổng kết, khen thưởng. 

 + Đảm bảo các điều kiện phục vụ cho các hoạt động trước, trong và sau 

HKPĐ. 

 2.4. Tiểu ban phục vụ an ninh trật tự 

 - Ông  Lê Quang Thuần, Phó trưởng Công an huyện - Trưởng tiểu ban    

 - Ông Lương Mạnh Đoàn, Trưởng phòng Y tế huyện- Phó tiểu ban 
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 - Các uỷ viên: Nhân viên y tế, cán bộ Công an huyện, Công an thị trấn Vĩnh 

Trụ, bảo vệ cơ quan Phòng GD&ĐT, bảo vệ trường THCS Nam Cao, bảo vệ Phòng 

VH-TT, và bảo vệ các địa điểm tổ chức thi đấu các môn thể thao tại HKPĐ huyện. 

 * Nhiệm vụ: Đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự cho HKPĐ trong thời gian 

tiến hành khai mạc, bế mạc và tổ chức các môn thi đấu. 

 2) Lịch tiến hành:  (Thay cho giấy mời) 

 - Ngày 10/01/2020 (Thứ  Sáu): Từ 14h00' họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức 

HKPĐ huyện; Hiệu trưởng các trường TH Vĩnh Trụ, THCS Bắc Lý, Nam Cao, 

Nhân Đạo, Vĩnh Trụ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 - Ngày 04/02/2020 (Thứ Ba): Từ 14h00 họp Ban chỉ đạo; Ban tổ chức và 

Trưởng, phó các Tiểu ban của BTC, 04 tổ trưởng trọng tài phụ trách các môn thi. 

Các tiểu ban chủ động bố trí lịch họp riêng để triển khai công việc và phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. 

 - Từ 05 đến 10/02/2020: Ban chỉ đạo, Ban tổ chức đi kiểm tra và sơ duyệt 

tiết mục đồng diễn tại các đơn vị. (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau bằng điện thoại) 

 - Ngày 06/02/2020 (Thứ  Năm): Từ 13h30 tập huấn chuyên môn trọng tài, 

kiểm tra hồ sơ và thu hồ sơ dự thi của học sinh, thành phần: Ban tổ chức, Hội 

đồng trọng tài, lãnh đạo và 01 giáo viên thể dục các trường TH, THCS, 

TH&THCS.  

- Ngày 10/02/2020 (Thứ  Hai): Từ 13h30 Họp chuyên môn, bốc thăm thi 

đấu các môn, triển khai các nội dung phục vụ Lễ khai mạc HKPĐ, thành phần: 

Ban tổ chức, Hội đồng trọng tài, lãnh đạo và 01 giáo viên thể dục các trường 

TH, THCS.   

- Ngày 11/02/2020: Trường THCS Nam Cao chuẩn bị khu vực thi đấu các 

môn thi và khu vực khai mạc; trường THCS Vĩnh Trụ tổng vệ sinh khu vực sân 

vận động. (gặp Đ/c Dũng, Đ/c Cảnh, Đ/c Hăng, đ/c Huy để nhận kế hoạch cụ thể) 

 - Ngày 12 /02/2020: 14h00' tổng duyệt các đội nghi thức diễu hành và các tiết 

mục đồng diễn tại SVĐ huyện. (Ban chỉ đạo, Lãnh đạo Ban tổ chức và trưởng, phó 

các Tiểu ban, Hiệu trưởng các trường có học sinh tham gia diễu hành, đồng diễn) 

 - Ngày 13/02/2020: Phòng Văn hoá-Thông tin phối hợp với Phòng GD&ĐT 

chuẩn bị trang trí Lễ đài, sân vận động và các điều kiện tổ chức Khai mạc HKPĐ 

huyện. Từ 14h00 trường THCS Nam Cao, Vĩnh Trụ tổng vệ sinh lần thứ hai, chuẩn 

bị các điều kiện cho khu vực thi đấu các môn thi và khu vực khai mạc.   

 - Từ ngày 14/02/2020: Tổ chức HKPĐ theo lịch sau: 

 + Từ 7h30' - 8h00': Đón tiếp đại biểu  tại Hội trường Phòng GD&ĐT 

+ Từ 8h00' - 10h30': Lễ khai mạc tại SVĐ huyện Lý Nhân  

+ Từ 10h30 - 11h30: Chuẩn bị điều kiện sân bãi, CSVC thi đấu các môn 

+ Từ 13h30 ngày 14/02/2020 đến 15h00 ngày 16/02/2020: Thi đấu tất cả 

các môn thi của các cấp học (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau) 

- Từ 15h00'-16h30' ngày 16/02/2020: Tổng hợp kết quả-Tổng kết HKPĐ tại 

hội trường Phòng GD&ĐT. 
 

 Trên đây là những nội dung cơ bản của kế hoạch tổ chức HKPĐ huyện Lý 

Nhân lần thứ VI năm 2020. Ban chỉ đạo HKPĐ huyện Lý Nhân rất mong được sự 

quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo - Ban tổ chức HKPĐ tỉnh Hà Nam, của Ban 
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thường vụ Huyện uỷ - Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện Lý Nhân, 

sự phối kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể, các phòng 

chức năng trong huyện, sự quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ của cấp uỷ Đảng, chính 

quyền từ huyện tới các xã, thị trấn; đặc biệt là sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình, 

trách nhiệm cao của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh các trường Tiểu học, 

THCS, TH&THCS trong toàn huyện để tổ chức thành công HKPĐ huyện Lý 

Nhân, thiết thực lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam; đồng thời tuyển chọn được những vận động viên tiêu biểu để tập huấn tham 

gia HKPĐ tỉnh Hà Nam và HKPĐ toàn quốc năm 2020 đạt kết quả tốt. Trong quá 

trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, các ngành, các cấp báo cáo Ban Chỉ đạo 

huyện (qua cơ quan thường trực - Phòng Giáo dục và Đào tạo) để giải quyết./. 
 

Nơi nhận:                            TM. BCĐ HKPĐ HUYỆN LÝ NHÂN 

- UBND tỉnh (để b/c);         TRƯỞNG BAN 
- Sở GDĐT (để b/c);                                                 

- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện (để b/c); 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Thành viên BCĐ, BTC HKPĐ huyện;                                                                            
- Phòng GDĐT huyện; 

- Phòng VH-TT, Huyện đoàn; 

- Các ngành: Công an, Y tế, Tài chính,                            PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Điện lực;  Kho bạc, Đài truyền thanh;                                  Nguyễn Đức Nhương                                          

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường TH, THCS, TH&THCS;                                                         
-Lưu: VT.                                                                                                
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