UBND HUYỆN DI LINH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 19 /KH-PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Di Linh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao học sinh
Năm học 2021 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 1967/KH-SGDĐT-CĐN ngày 01 tháng 11 năm
2021 của Sở Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn Ngành Giáo dục về việc tổ chức
Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) Ngành Giáo dục Lâm Đồng năm 2022;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội
Thể dục thể thao (TDTT) học sinh, năm học 2021 - 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức về lợi ích vai trò của TDTT
trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực góp phần đào tạo con người phát triển toàn
diện.
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2106/KH-UBND ngày 12/4/2019 của
UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể
chất và thể thao trường học tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2020, định hướng
đến năm 2025.
- Thực hiện Kế hoạch số 1447/KH-SGDĐT ngày 18/8/2021 của Sở GDĐT
về việc triển khai Cuộc vận động Toàn dân r n luyện thân thể theo gư ng Bác
Hồ v đại giai đoạn 2021-2030 của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.
- Đánh giá công tác giáo dục thể chất trong các trường phổ thông, phát hiện
năng khiếu thể thao học sinh; Đồng thời thành lập đoàn tham gia Đại hội TDTT
tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX năm 2022.
2. Yêu cầu
- Tổ chức Đại hội đảm bảo khoa học, nghiêm túc, đúng Điều lệ Đại hội và
các quy định của Ban tổ chức; tổ chức các môn thi đấu phải chặt chẽ, đúng
luật; trọng tài điều hành thi đấu cần đảm bảo khách quan vô tư; vận động viên
thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng và đạt thành tích cao nhất.
- Tổ chức phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trư ng, hình thức và
đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
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II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
1. Cấp c sở (cấp trường)
- Tuỳ vào điều kiện thực tế, các đ n vị trường học lựa chọn một số môn thể
thao tổ chức thi đấu cấp trường, trong đó ưu tiên môn bóng đá, điền kinh, cờ
vua.
- Thời gian tổ chức: Hoàn thành trước ngày 15/12/2021.
2. Cấp cụm:
- Đối với môn bóng đá: Nam (TH), Nam (THCS)
- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 31/12/2021
3. Cấp huyện
- Nội dung thi đấu:
+ Bóng đá Mini 05 người: Nam (TH), Nam - Nữ (THCS)
+ Bóng chuyền 6 x 6: Nam - Nữ (THCS)
+ Bóng bàn: Nam - Nữ (TH, THCS)
+ Cầu lông: Nam - Nữ (THCS)
+ Đẩy gậy: Nam - Nữ (THCS).
+ Cờ vua: Nam - Nữ (TH, THCS)
+ Kéo co: Nam - Nữ (THCS)
+ Đẩy gậy: Nam - Nữ (THCS)
+ Các môn võ: Karate, Vovinam, Taekwondo, Võ Cổ truyền, không tổ
chức thi đấu cấp huyện, giao các câu lạc bộ võ thuât lựa chọn VĐV tham gia thi
đấu cấp tỉnh đảm bảo theo quy định.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 01/2022 (sẽ có thông báo cụ thể sau).
- Địa điểm: Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể địa điểm thi đấu các môn đến
các đ n vị sau.
4. Khen thưởng: Ban tổ chức Đại hội x t khen thưởng cho tập thể, cá nhân
đạt thành tích cao, cụ thể:
a. Tặng giải toàn đoàn
Gồm cờ giải và tiền thưởng cho các tập thể:
- Bậc Tiểu học: 01 giải Nhất (1.000.000đ), 01 giải Nhì (700.000đ), 02 giải
Ba (mỗi giải 500.000đ).
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- Bậc THCS: 01 giải Nhất (1.000.000đ), 01 giải Nhì (700.000đ), 02 giải Ba
(mỗi giải 500.000đ).
b. Tặng giải tập thể cho các môn thi đấu
Gồm cờ giải và tiền thưởng ở các nội dung:
- Bóng đá: 01 giải Nhất (1.000.000đ), 01 giải Nhì (700.000đ), 02 giải Ba
(mỗi giải 500.000đ).
- Bóng chuyền: 01 giải Nhất (1000.000đ), 01 giải Nhì (500.000đ), 02 giải
Ba (mỗi giải 500.000đ).
- Kéo co: 01 giải Nhất (1.000.000đ), 01 giải Nhì (700.000đ), 02 giải Ba
(mỗi giải 500.000đ).
b. Cá nhân:
Tặng thưởng bằng tiền mặt cho cá nhân đạt giải ở các nội dung (1 giải
Nhất: 150.000đ, 1 giải Nhì: 100.000đ, 02 giải ba: mỗi giải 50.000đ). Các nội
dung thi đấu đôi được tính thành 02 giải cá nhân
5. Đối tượng tham dự
Học sinh đang học tập tại các trường TH, TH-THCS, THCS trong trên địa
bàn huyện (mỗi học sinh chỉ được tham gia tối đa 03 môn thể thao và 02 nội
dung thi đấu trong một môn thể thao).
6. Đ n vị tham dự
Mỗi đ n vị trường học thành lập 01 đoàn tham gia thi đấu cấp cụm, cấp
huyện
7. Phân chia cụm thi đấu môn bóng đá Nam
a. Bậc Tiểu học
- Cụm 1: Gồm các trường trên địa bàn xã Tam Bố, Đinh Lạc, Gia Hiệp,
Tân Ngh a. Giao trường TH Gia Hiệp làm cụm trưởng.
- Cụm 2: Gồm các trường trên địa bàn xã Bảo Thuận, Gung R , S n Điền,
Gia Bắc. Giao trường TH Kim Đồng làm cụm trưởng.
- Cụm 3: Gồm các trường trên địa bàn xã Liên Đầm thị trấn Di Linh. Giao
trường TH Nguyễn Trãi làm cụm trưởng.
- Cụm 4: Gồm các trường trên địa bàn xã Tân Châu, Tân Thượng, Tân
Lâm, Đinh Trang Thượng. Giao trường TH Tân Lâm làm cụm trưởng.
- Cụm 5: Gồm các trường trên địa bàn xã Đinh Trang Hoà, Hoà Ninh. Giao
trường TH Hoà Ninh II làm cụm trưởng.
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- Cụm 6: Gồm các trường trên địa bàn xã Hoà Trung, Hoà Nam, Hoà Bắc.
Giao trường TH Hoà Bắc làm cụm trưởng.
b. Bậc THCS
* Cụm 1: Gồm các trường trên địa bàn xã Tam Bố, Gia Hiệp, Đinh Lạc,
Tân Ngh a. Giao trường THCS Đinh Lạc làm cụm trưởng.
* Cụm 2: Gồm các trường trên địa bàn xã Tân Châu, Tân Thượng, Tân
Lâm, Đinh Trang Thượng. Giao trường THCS Tân Lâm Làm cụm trưởng.
* Cụm 3: Gồm các trường trên địa bàn xã Bảo Thuận, Gung R , S n Điền,
Gia Bắc. Giao trường THCS Gung R làm cụm trưởng.
* Cụm 4: Các trường trên địa bàn xã Liên Đầm, thị trấn Di Linh. Giao
trường THCS Lê Lợi làm cụm trưởng.
* Cum 5: Các trường trên địa bàn xã Đinh Trang Hoà, Hoà Trung, Hoà
Ninh, Hoà Nam, Hoà Bắc, Giao trường THCS Hoà Ninh làm cụm trưởng.
Lưu ý: Mỗi cụm chọn 02 đội có thành tích tốt nhất tham dự vòng chung kết
cấp huyện.
IV. KINH PHÍ
1. Kinh phí tổ chức giải thể thao cấp trường: Do trường chủ động chi theo
quy định
2. Kinh phí tổ chức Đại hội cấp huyện: Được bố trí từ nguồn hoạt động
chung toàn ngành
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Lập kế hoạch, ban hành Điều lệ tổ chức Đại hội TDTT các cấp triển khai
đến các đ n vị trường học.
- Chuẩn bị các điều kiện c sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi đấu; kinh
phí tổ chức và phát thưởng theo quy định.
- Thành lập đoàn Thể thao học sinh tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh năm
2021.
2. Các đ n vị trường học
- Căn cứ Kế hoạch, Điều lệ Đại hội tuỳ điều kiện thực tế của đ n vị lựa
chọn nội dung, môn thể thao để tổ chức cấp trường (có từ 03 môn thi đấu trở
lên).
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- Đối với các đ n vị trường học được phân công làm cụm trưởng tổ chức
môn bóng đá nam (TH, THCS), lập kế hoạch tổ chức thi đấu linh hoạt, hiệu quả,
đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch Covid-19; khuyến cáo các vận
động viên, hướng dẫn viên và người tham dự phải thực hiện nghiêm túc các quy
định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không được l là, thiếu cảnh giác để lây
lan dịch bệnh trong học sinh và giáo viên. Trong xây dựng kế hoạch thi đấu, cần
có các quy định cụ thể về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các
đội tuyển tham gia thi đấu.
- Thành lập đội tuyển tham gia thi đấu cấp cụm, cấp huyện.
Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Hiệu trưởng các đ n vị trường học
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các đ n vị trường học;
- Lưu NKPC, VT.

TRƯỞNG PHÒNG
Người ký: Phòng
Giáo dục
Email:
gddilinh@lamdo
ng.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban
Nhân dân huyện
Di Linh, Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Lâm Đồng
Thời gian ký:
18.11.2021
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Phan Đình Đồng
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