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UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 32 /HD-SGDĐT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 21 tháng 11 năm 2019

HƢỚNG DẪN
Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 29 và Hội thao giáo dục
Quốc phòng-An ninh lần thứ 4 năm học 2019 – 2020
Căn cứ Quyết định số 1774/QĐ-SGDĐT ngày 15 /11/2019 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh An Giang lần thứ 29 năm
học 2019 - 2020; Quyết định số 1599/QĐ-SGDĐT ngày 26/9/2019 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục Quốc phòng – An ninh học sinh
cấp THPT tỉnh An Giang lần thứ IV năm học 2019 - 2020;
Thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-SGDĐT ngày 16/8/2019 của Sở Giáo dục và
Đào tạo An Giang về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Chính trị, công tác học
sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019 – 2020, Sở
Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (KPĐ) lần thứ 29 và Hội
thao giáo dục Quốc phòng - An ninh (QP-AN) lần thứ 4 năm học 2019 - 2020, như
sau:
I. Mục đích - Yêu cầu
1. Mục đích
Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 29 và Hội thao giáo dục QPAN lần thứ 4 năm học
2019 – 2020 là ngày hội Thể thao dành cho học sinh phổ thông trong toàn tỉnh nhằm:
* Đối với Hội khỏe Phù Đổng:
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện; giúp học sinh lựa chọn tập luyện, thi đấu môn thể
thao phù hợp; có thể được tập luyện suốt đời để nâng cao sức khoẻ; góp phần giáo dục
toàn diện cho học sinh.
- Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua của ngành GDĐT trong năm học
và làm nền tảng phát triển cho những năm tiếp theo.
- Qua hoạt động của ngày hội, làm cơ sở đánh giá công tác giáo dục thể chất
và hoạt động thể thao của các địa phương và nhà trường.
- Thông qua thi đấu, phát hiện năng khiếu và bổ sung đội tuyển thể thao cho
tỉnh; góp phần giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh khi có nhu cầu. Tuyển
chọn thành phần đội tuyển tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực và toàn quốc vào
năm 2020.
- Góp phần tích cực giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, đẩy lùi
các tệ nạn xã hội xâm nhập vào giới trẻ, nhất là học sinh; tạo sân chơi bổ ích, cần thiết
cho học sinh; đồng thời thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng “Trường
học thân thiện, học sinh tích cực”.
* Đối với Hội thao giáo dục QP-AN lần thứ 4 nhằm:
- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN, gắn liền học tập với hoạt động
thực tiễn;
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- Góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung, chương
trình môn học giáo dục QP-AN ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn
luyện giữa các nhà trường và địa phương.
- Thông qua thi đấu và hoạt động Hội thao giáo dục QP-AN các cấp để tuyển
chọn lực lượng tham dự cấp cao hơn.
2. Yêu cầu
a) Công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng:
- Quán triệt tinh thần Hội KPĐ đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong
toàn tỉnh. Chỉ đạo tổ chức Hội KPĐ các cấp theo quy định của Điều lệ.
- Tăng cường cơ sở vật chất, sân tập, nơi tập, thời gian tập thích hợp và các
trang thiết bị dụng cụ để phục vụ cho việc dạy và học môn thể dục và các hoạt động
ngoại khóa và thi đấu thể thao trong trường học.
- 100% các trường tổ chức Hội KPĐ cấp trường, tuyển chọn đội tuyển dự cấp
huyện, tỉnh trên cơ sở các môn thi của Hội KPĐ cấp tỉnh, tăng cường các môn thi thể
thao dân tộc, trò chơi dân gian, bơi lội, võ cổ truyền… và các nội dung thi đơn giản
phù hợp với đặc thù của từng trường, từng địa phương nhằm mục đích nâng cao sức
khỏe rèn luyện thể chất cho đông đảo học sinh. Mỗi trường tổ chức tối thiểu 03 môn
thể thao; riêng các trường ở vùng trung tâm huyện, thị, thành phố tổ chức tối thiểu 04
môn thể thao phù hợp với điều kiện của đơn vị.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/2002/CT-TTg, ngày 26/7/2002 của Thủ
tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao (TDTT); công
tác tổ chức Hội KPĐ phải khoa học, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo tính trung thực, cao
thượng, không có biểu hiện tiêu cực trong thi đấu.
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT trực thuộc xây dựng kế
hoạch tổ chức Hội KPĐ của đơn vị, gửi kế hoạch và báo cáo kết quả cụ thể về Sở Giáo
dục và Đào tạo (phòng Chính trị, tư tưởng) sau khi kết thúc tổ chức tại cơ sở.
b) Công tác tổ chức Hội thao giáo dục QP-AN:
- 100% các trường THPT tổ chức hội thi giáo dục QP-AN cấp trường.
- Các nội dung thi phải nằm trong chương trình GDQP-AN cấp THPT ban hành
theo Quyết định số 79/2007/BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo;
- Tổ chức hội thao phải nghiêm túc, khách quan, trung thực và an toàn;
- Qua Hội thao, các trường cần rút kinh nghiệm về phương pháp và nội dung
giảng dạy giáo dục QP-AN cho những năm tiếp theo.
II. QUY ĐỊNH CÁC MÔN THI ĐẤU HỘI KPĐ VÀ GIÁO DỤC QP-AN:
1. Cấp tỉnh
a) Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 29 cấp tỉnh với 15 môn thi gồm: Điền kinh, Bóng
bàn, Đá cầu, Cờ vua, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng đá, Taekwondo, Vovinam, võ cổ
truyền, Bơi lội, Đẩy gậy, Bi sắt, Bóng rổ, Thể dục (dựa trên QĐ số 1774/QĐ-GDĐT
ngày 15/11/2019 về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh An Giang lần thứ
29 năm học 2019 - 2020).
b) Hội thao giáo dục QP-AN lần thứ 4 với 7 nội dung (02 tập thể, 05 cá nhân)
thi gồm: Hát Quốc ca, điều lệnh đội ngũ đơn vị (tập thể); các tư thế vận động trong
chiến đấu (khối 12); ném lựu đạn xa trúng đích; tháo, lắp súng AK ban ngày (khối 11);
Điều lệnh đội ngũ tay không từng người; băng bó, cứu thương (khối 10), (theo QĐ số
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1599/QĐ-SGDĐT ngày 26/9/2019 về việc Ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục QPAN tỉnh AG).
2. Cấp huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là cấp huyện) và trƣờng THPT
Căn cứ vào số môn thể thao quy định tại Hội KPĐ cấp tỉnh, điều kiện cụ thể của
địa phương, có thể quy định các nội dung môn thi tại Hội KPĐ cấp trường, huyện cho
phù hợp nhằm thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện và thi đấu thể thao.
III. TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO
1. Cấp tỉnh: Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban
Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 29 và Hội thi giáo dục QPAN lần 4 năm học 2019
- 2020.
2. Cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập Ban Chỉ
đạo và Ban Tổ chức Hội KPĐ do lãnh đạo UBND huyện làm trưởng ban, Trưởng
phòng Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban thường trực. Thành phần Ban Chỉ
đạo, Ban Tổ chức gồm lãnh đạo, chuyên viên của phòng Giáo dục và Đào tạo cùng
các cơ quan, ban ngành có liên quan trong huyện.
3. Cấp trƣờng: do Hiệu trưởng quyết định, trong đó Hiệu trưởng là Trưởng
Ban tổ chức Hội KPĐ và Hội thao giáo dục QP-AN cấp trường (các thành viên gồm
bộ môn thể dục, GDQP-AN các GVCN và cán bộ phụ trách Đoàn, Đội là ủy viên).
IV. CÁC MÔN VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU
1. Thi đấu tại huyện (Phòng GDĐT) tổ chức, chọn trong các môn sau:
1.1. Điền kinh: Tiểu học (TH) và Trung học cơ sở (THCS) (nam, nữ).
1.2. Bóng bàn: TH, THCS (nam, nữ).
1.3. Bóng đá: TH (5 - 5) nam, THCS (7 - 7) nam, THCS (5 - 5) nữ.
1.4. Bóng rổ: THCS (nam, nữ).
1.5. Cầu lông: THCS (nam, nữ).
1.6. Bóng chuyền (6 - 6): THCS (nam, nữ).
1.7. Đá cầu: TH, THCS (nam, nữ).
1.8. Thể dục: TH, THCS (nam, nữ).
1.9. Taekwondo: THCS (nam, nữ).
1.10. Vovinam: THCS (nam, nữ).
1.11. Võ cổ truyền (bài 1, 2): TH, THCS (nam, nữ)
1.12. Cờ vua: TH - THCS (nam, nữ).
1.13. Đẩy gậy: THCS (nam, nữ).
1.14. Bi sắt: THCS
1.15. Bơi lội: TH, THCS (lứa tuổi 12-13;14 -15) (nam, nữ).
2. Thi đấu cấp tỉnh
a) Thi đấu vòng loại tại huyện do trƣờng THPT tổ chức: Sở GDĐT sẽ ủy
nhiệm (tổ chức vòng loại), sau phiên họp trù bị
- Bóng đá: THPT (7-7 áp dụng Luật bóng đá THCS 7x7) nam; THPT (5 - 5) nữ.
- Bóng chuyền: (6 - 6) THPT (nam); (6 - 6) THPT (nữ).
b) Thi đấu chung kết
b.1 Bóng đá: chung kết TH (nam), THCS (nam, nữ), THPT (nam, nữ)
b.2 Bóng chuyền: chung kết THCS - THPT (nam, nữ).
b.3 Điền kinh: TH - THCS - THPT (nam, nữ).
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b.4. Bơi lội: TH, THCS (lứa tuổi 12-13; 14 -15) - THPT (nam, nữ).
b.5. Bóng bàn: TH, THCS (lứa tuổi 12-13; 14 -15) - THPT (nam, nữ).
b.6. Cầu lông: THCS (lứa tuổi 12-13; 14 -15) - THPT (nam, nữ).
b.7. Đá cầu: TH - THCS -THPT (nam, nữ).
b.8. Cờ vua: TH (lứa tuổi 6 - 9; 10 -11), THCS(lứa tuổi 12-13; 14 -15), THPT
(nam, nữ).
b.9. Taekwondo: THCS - THPT (nam, nữ theo hạng cân).
b.10. Võ cổ truyền (bài 1,2,3): TH - THCS – THPT (nam, nữ).
b.11. Vovinam: THCS - THPT (nam, nữ theo hạng cân).
b.12. Đẩy gậy: THCS - THPT (nam, nữ). Thi đấu trên sân xi măng (Bắt buộc
VĐV khi thi đấu phải mang giày. Các loại giày: Bata, giày chuyên dùng đẩy
gậy....)
b.13. Bi sắt: THCS - THPT .
b.14. Bóng rổ.
b.15 Thể dục.
3. Nội dung hội thao giáo dục QPAN (dành cho học sinh THPT)
3.1 Thi hát Quốc ca (tập thể toàn đoàn)
3.2 Điều lệnh đội ngũ tiểu đội (tập thể toàn đoàn)
3.3 Các tư thế vận động trong chiến đấu (khối 12).
3.4 Tháo, lắp súng AK ban ngày (khối 11).
3.5 Ném lựu đạn xa trúng đích (khối 11)
3.6 Băng bó, cứu thương tổ 03 VĐV (khối 10).
3.7 Điều lệnh đội ngũ tay không từng người (khối 10)
V. ĐƠN VỊ VÀ ĐỐI TƢỢNG DỰ THI
1. Đơn vị dự thi
- Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc là một đơn vị tham gia dự thi
chung kết tại Hội KPĐ cấp tỉnh;
- Mỗi đơn vị trường Tiểu học, THCS là 01 đơn vị dự thi cấp huyện. Trường có
tổ chức dạy học cấp nào sẽ là 01 đơn vị dự thi tại cấp đó ở huyện.
- Mỗi trường THPT là đơn vị dự thi chung kết cấp tỉnh về Hội KPĐ, giáo dục
QP-AN (kể cả vòng cụm).
a) Nhằm phát triển và đưa môn võ cổ truyền vào trường phổ thông, phong
trào bóng đá THPT tại các địa phương, Hội KPĐ lần này bổ sung môn bóng đá
THPT nam (7x7) vào thi đấu và môn võ cổ truyền Việt Nam (bài 1,2,3).
Nhằm thu hút đối tượng tham dự, theo tình hình và điều kiện hiện nay, đối với
các môn thi đấu tập thể (bóng chuyền, bóng đá), các trường THPT có thể liên kết với
nhau, như sau:
+ Một đội tuyển tham dự cấp tỉnh sẽ được liên kết tối đa 02 đơn vị cùng cấp.
+ Tên đội và thành tích dành cho đội trường nào, đơn vị trường đó sẽ chi toàn
bộ chi phí tập huấn và tham dự.
+ Một học sinh được tự nguyện tham gia với trường khác khi có ý kiến đồng ý
của BGH trường đang theo học (có xác nhận của Hiệu trưởng)
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+ BGH các trường có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh có
nhu cầu tham dự những môn thể thao, nhất là những môn có liên kết thành lập đội
tuyển dự thi.
b) Đối với các môn thi cá nhân: học sinh được tham dự các nội dung thi ở đơn
vị trường khác khi có ý kiến đồng ý của BGH trường đang theo học. Mọi chi phí thi
đấu có thể do cá nhân học sinh hoặc trường tham dự chịu trách nhiệm chi toàn bộ kinh
phí theo quy định.
c) Các chi tiết khác:
+ Học sinh đạt giải ở môn nào sẽ hưởng phần thưởng và các diện ưu tiên ở môn
thi đó theo quy định.
+ Học sinh theo học ở trường nào, BGH trường đó phải chịu trách nhiệm về
tiêu chuẩn và nhân sự trước, trong và sau thi đấu; có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ
tục hồ sơ thi, hồ sơ hưởng các diện khen và thưởng theo quy định của ngành GDĐT.
2. Đối tƣợng - Số lƣợng dự thi
a) Đối tượng được dự thi:
- Học sinh trong năm học 2019 - 2020 đang học tại các trường tiểu học, trung
học cơ sở và trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; xếp
loại học lực từ Trung bình (học sinh tiểu học xếp loại Hoàn thành) và hạnh kiểm từ
Khá trở lên (học sinh tiểu học xếp loại Đạt) ở HKI năm học (2019 – 2020).
- Học sinh là VĐV năng khiếu, có đẳng cấp quốc gia, có tên trong danh sách
đội tuyển các môn, được triệu tập về Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể
dục thể thao tỉnh An Giang và hiện đang học tại huyện Tịnh Biên và An Phú và các
lớp trọng điểm (có hưởng lương của ngành VH,TT&DL) năm học 2019 – 2020, được
đăng ký thi đấu cá nhân, nhưng chỉ thi đấu mang tính chất kiểm tra, không tính huy
chương và thành tích; được xếp hạng nhất, nhì, ba để công nhận điểm thưởng theo quy
định hiện hành của ngành GDĐT.
- Học sinh tham dự không xếp ưu tiên chọn làm hạt giống trong thi đấu.
a.1. Đối tượng không được dự thi: Những học sinh học các loại hình học tập khác.
a.2. Quy định về độ tuổi như sau:
- Học sinh tiểu học: 11 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2008).
+ Độ tuổi: 6 – 9 tuổi (sinh từ 01/01/2014 đến 31/12/2011);
+ Độ tuổi: 10 – 11 tuổi (sinh từ 01/01/2009 đến 31/12/2010);
- Học sinh trung học cơ sở: 15 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2004).
+ Đội tuổi: 12-13 tuổi ( sinh từ 01/01/2007 đến 31/12/2008)
+ Đội tuổi: 14-15 tuổi ( sinh từ 01/ 01/2005 đến 31/12/2006)
- Học sinh trung học phổ thông: 18 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2001).
+ Độ tuổi: 16 – 17 -18 tuổi (sinh từ 01/01/2004 đến 31/12/2002)
a.3. Học sinh ở cấp học dưới nếu quá tuổi theo quy định thì được phép thi đấu ở
cấp học trên liền kề, nhưng không được vượt tuổi quy định ở cấp học đó. Mỗi học sinh chỉ
được phép đăng ký dự thi ở 01 cấp học và 01 môn thể thao (riêng các trường phổ thông có
nhiều cấp học, HS được đăng ký bổ sung thêm 01 môn thể thao dự chung kết).
a.4. Chỉ tổ chức thi đấu, khi mỗi môn thi có ít nhất 3 đơn vị đăng ký trở lên
tham gia dự thi (theo hồ sơ đăng ký); riêng mỗi nội dung của từng môn thi có ít nhất
02 vận động viên thi đấu (sau khi bốc thăm).
a.5. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký và thi đấu cho 01 đơn vị.
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b) Số lượng:
- Số lượng được quy định theo điều lệ từng môn.
- Riêng các môn thi đấu cấp tỉnh không có cùng thời gian và số lượng thi đấu,
đơn vị dự thi được bổ sung thêm giáo viên (HLV) sao cho đủ số lượng: 1 người/môn.
c) Đối tượng tham gia Hội thi giáo dục QP-AN: Học sinh đang học THPT thuộc
các loại hình trường; học sinh tham gia Hội thi giáo dục QP-AN cấp tỉnh, không được
dự thi Hội KPĐ cấp tỉnh.
3. Hình thức tham dự
- Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố: là đội tuyển các
môn được hình thành sau tổ chức thi đấu cấp huyện (Hội KPĐ)
- Đối với cấp trường THPT: là đội tuyển các môn của trường sau tổ chức thi
đấu cấp trường. Nhằm tạo sân chơi cho học sinh các bậc học, khuyến khích các đơn vị
tổ chức và tham gia Hội KPĐ các cấp và Hội thao giáo dục QP-AN (các đơn vị báo
cáo sau khi tổ chức xong, cuối tháng 01/2019).
VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Hồ sơ dự thi Hội khỏe Phù Đổng
a) Danh sách đăng ký học sinh dự thi do thủ trưởng ký tên và đóng dấu gồm:
- 01 bản đăng ký số lượng vận động viên (VĐV) dự thi các môn và nội dung thi.
- 01 bản đăng ký tổng hợp danh sách chính thức dự thi chung cho các môn.
- 01 bản đăng ký chi tiết cụ thể từng nội dung, cự ly cho từng môn thi (nam, nữ
riêng cho từng cấp học).
- 01 hồ sơ bằng văn bản gửi qua đường bưu điện và 01 hồ sơ gửi file qua email:
danhcttt@angiang.edu.vn.
b) Giấy khai sinh (photo phải rõ nét). Giấy khai sinh theo đúng quy định của
Nhà nước, nếu là bản sao thì thời gian phải trước tháng 8/2019.
c) Danh sách khám sức khỏe của từng học sinh do y tế trường học xác lập, thủ
trưởng đơn vị xác nhận có đủ sức khỏe tham gia nội dung mà học sinh sẽ dự thi.
Khuyến khích cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận.
Khám sức khỏe dự thi cấp tỉnh đối với cấp Tiểu học, THCS, THPT: Bắt buộc
học sinh phải được khám ở cơ quan y tế cấp huyện trở lên khi tham gia dự thi môn:
Bóng đá, điền kinh, cầu lông và 02 môn võ (Taekwondo, Vovinam).
d) Tất cả VĐV thi đấu phải tham gia bảo hiểm y tế, riêng bảo hiểm tai nạn
(khuyến khích các đơn vị vận động học sinh tham gia).
g) Phiếu thi đấu: theo mẫu (phụ lục 1)
h) Kiểm tra hồ sơ:
- Đơn vị tổ chức vòng loại các môn chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra nhân sự
của môn tổ chức.
- Vòng chung kết: sẽ do thành viên Ban tổ chức và tổ trưởng của môn chịu
trách nhiệm kiểm tra hồ sơ dự thi của các đơn vị.
Ghi chú: Giấy khám sức khỏe và Phiếu thi đấu, Ban Tổ chức sẽ lưu giữ không
trả lại.
2. Hồ sơ dự thi Hội thao giáo dục QP-AN
a) Danh sách đăng ký học sinh dự thi do thủ trưởng ký tên và đóng dấu gồm:
- 01 bản đăng ký tổng hợp danh sách chính thức dự thi chung cho các môn.
- 01 bản đăng ký chi tiết cụ thể từng nội dung.
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- 01 hồ sơ bằng văn bản gửi qua đường bưu điện và 01 hồ sơ gửi file qua
email: diencttt@angiang.edu.vn.
c) Phiếu thi đấu: theo mẫu (phụ lục 2)
d) Kiểm tra hồ sơ: sẽ do thành viên Ban tổ chức và tổ trưởng của môn chịu
trách nhiệm kiểm tra hồ sơ dự thi của các đơn vị.
3. Thời hạn đăng ký dự thi các môn thi chung kết tại tỉnh
a) Thời hạn đăng ký số lượng VĐV sẽ dự thi và các nội dung của từng môn thi
trước ngày 25/12/2019 (BTC biết số lượng VĐV, các môn đăng ký dự thi để thông báo
kịp thời những môn thể thao không tổ chức thi đến các đơn vị).
b) Thời hạn đăng ký chính thức các môn thi tại tỉnh (có tên VĐV và nội dung
thi đấu cụ thể) trƣớc ngày 15/02/2020.
c) Đăng ký gửi về theo địa chỉ sau:
- Hồ sơ bằng văn bản gửi về: Phòng Chính trị, tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào
tạo, số 12, Lê Triệu Kiết, TP.Long Xuyên, An Giang, điện thoại: 02963.958979;
- Hồ sơ khỏe Phù Đổng bằng file gửi qua email: danhcttt@angiang.edu.vn
- Hồ sơ Hội thao QP-AN bằng file gửi qua email: diencttt@angiang.edu.vn
4. Các quy định khác
a) Trang phục thi đấu thể thao theo quy định của Điều lệ và luật thống nhất theo
từng đoàn và có in rõ tên đơn vị lên trang phục.
Trang phục Hội thao giáo dục QP-AN theo quy định của Điều lệ và luật thống
nhất theo từng đoàn.
b) Lãnh đạo đoàn và cán bộ phụ trách từng môn thi phải là lãnh đạo phòng
GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, các cán bộ, giáo viên thuộc ngành GDĐT do
thủ trưởng đơn vị quyết định.
c) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Sở
Giáo dục và Đào tạo về nhân sự của đơn vị mình (Độ tuổi, hạnh kiểm, học lực…)
d) Sau khi đã lập danh sách đăng ký dự thi chính thức, không được thay đổi nội
dung đã đăng ký.
g) Đối với các môn thi cấp tỉnh, hồ sơ sẽ căn cứ kết quả xếp loại học lực và
hạnh kiểm của HKI năm học 2019 – 2020, có xác nhận của Hiệu trưởng và có đóng
dấu của nhà trường.
h) Số lượng cán bộ, hướng dẫn dự thi cấp tỉnh:
- Phòng GDĐT: mỗi đơn vị tham dự gồm có: 01 trưởng đoàn, 01 săn sóc viên,
01 cán bộ y tế (nếu tham dự trên 05 môn thì có thêm 01 phó trưởng đoàn)
- Trường THPT: mỗi đoàn có 01 săn sóc viên, nếu dự từ 03 môn thi đấu trở lên
thì có 01 trưởng đoàn.
- Mỗi môn dự thi: có từ 08 VĐV tham dự trở lên sẽ có 02 hướng dẫn (HLV); từ
07 VĐV trở xuống thì có 01 hướng dẫn.
- Hội thao giáo dục QP-AN: Mỗi trường THPT cử một đoàn gồm 9 VĐV chính
thức, trong đó có 03 VĐV lớp 10; 03 VĐV lớp 11; 03 VĐV lớp 12; 02 huấn luyện
viên; 01 lãnh đạo làm trưởng đoàn.
VII. TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG
1. Xếp hạng các môn thi Hội khỏe Phù Đổng:
* Cách xếp hạng
- Mỗi môn có từ 3 đến 4 đội hoặc cá nhân lấy hạng nhất, nhì.
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- Mỗi môn có từ 5 đến 8 đội hoặc cá nhân trở lên lấy hạng nhất, nhì và hạng ba.
- Mỗi môn có từ 9 đội hoặc cá nhân trở lên lấy hạng nhất, nhì và đồng hạng ba.
* Riêng một số môn thi đấu vòng chung kết có tính chất đối kháng cao như: môn
Bóng đá, bóng chuyền được tính đồng hạng ba (có tổ chức thi đấu vòng loại); các môn võ
thi đấu đối kháng: Taekwondo, Vovinam và môn Điền kinh có từ 4 đội hoặc cá nhân trở
lên lấy hạng nhất, nhì và đồng hạng ba.
* Cách tính huy chương
TT

Nội dung thi

Vàng

Bạc

Đồng

1

Từ 07 người

4 HC

4 HC

4 HC

2

Từ 05 người

3 HC

3 HC

3 HC

3

Từ 3 người

2 HC

2 HC

2 HC

4

Nội dung còn lại (kể cả
nội dung quyền tập thể
các môn võ)

1 HC

1 HC

1 HC

2. Xếp hạng toàn đoàn của HKPĐ theo huy chương: được tính tổng số
huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng, xếp theo thứ tự từ cao
xuống thấp của tổng huy chương vàng sau đó đến huy chương bạc và huy
chương đồng đạt được.
- Sở ủy nhiệm cho các trường THPT (phối hợp với Trung tâm TDTT huyện,
thị, thành phố) chịu trách nhiệm tổ chức vòng loại cấp (THPT) như sau:
+ THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (môn Bóng chuyền), THPT Long Xuyên
(môn Bóng đá): gồm các trường THPT thuộc TP Long Xuyên và huyện Thoại Sơn.
+ THPT Trần Văn Thành: gồm các trường THPT thuộc huyện Châu Phú +
các trường THPT thuộc huyện Châu Thành + THPT Bình Thạnh Đông.
+ THPT Nguyễn Hữu Cảnh: gồm các trường THPT thuộc huyện Phú Tân +
huyện Chợ Mới.
+ THPT An Phú (môn Bóng đá), THPT DTNT (môn Bóng chuyền): gồm các
trường THPT thuộc TP. Châu Đốc + các trường THPT thuộc huyện Tịnh Biên + các
trường THPT thuộc huyện Tri Tôn + các trường THPT thuộc huyện An Phú + các
trường THPT thuộc thị xã Tân Châu.
(khuyến khích các đơn vị trên địa bàn có đủ sân bãi, CSVC … đăng cai vòng loại bóng
đá, bóng chuyền bậc THPT, sẽ được thống nhất trong phiên họp trù bị)
Thi đấu vòng loại ở 02 môn bóng đá và bóng chuyền THPT, các đơn vị chủ
động tổ chức họp, kiểm tra hồ sơ, lịch thi kết thúc chậm nhất trước ngày thi đấu cấp
tỉnh 15 ngày và thông báo đến các đơn vị tham dự đầy đủ các vấn đề liên quan đến tổ
chức thi theo sự ủy nhiệm của Sở GDĐT. Hồ sơ tham dự, các đơn vị gửi trực tiếp về
đơn vị đăng cai thi đấu.
VIII. KINH PHÍ:
1. Chi phí tổ chức
a) Chi phí tổ chức cấp trƣờng: chi bằng 50% định mức chi cấp tỉnh theo
Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định
nội dung, mức chi các kỳ thi, hội thi và chế độ hỗ trợ của ngành giáo dục và đào tạo
tỉnh An Giang và vận động thêm từ nguồn tài trợ và kinh phí xã hội hóa theo đúng quy
định.
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b) Chi phí tổ chức cấp huyện: chi bằng 70% định mức chi cấp tỉnh.
c) Chi phí dự thi cấp tỉnh: Gồm tất cả HLV, săn sóc viên, hướng dẫn đoàn,
học sinh THPT-THCS - Tiểu học...(danh sách tham dự có xác nhận của Ban tổ chức)
- Tập huấn thi đấu tỉnh: do đơn vị dự thi chi được cấp 10 ngày/người và vận
động thêm nguồn tài trợ và kinh phí xã hội hóa theo đúng quy định.
- Chi phí thi đấu tỉnh: bồi dưỡng thi đấu chi theo thực tế, do đơn vị dự thi chi
theo lịch thi đấu từng môn, theo quy định hiện hành.
- Chi phí thuê sân tập (nếu có), mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, trang phục …
phục vụ tập luyện và thi đấu.
- Các chi phí khác, vận động tài trợ từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
3. Chi phí di chuyển và hình thức quyết toán
a) Chi phí di chuyển:
- Chi phí di chuyển từ đơn vị đến TP Long Xuyên: có thể hợp đồng phương
tiện ôtô đi lại tập thể hoặc theo danh sách có ký nhận của đơn vị theo công tác phí hiện
hành (cấp giấy đi đường) cho các thành viên tham dự.
- Chi phí di chuyển trong thời gian thi đấu: Ban tổ chức xác nhận thời gian
thực tế cho các đoàn trong những ngày thi đấu.
b) Các thủ tục quyết toán cụ thể như sau:
* Cấp trường:
- Ban Giám hiệu chịu trách nhiệm tổ chức cấp trường.
- Thủ trưởng đơn vị lập dự trù kinh phí và quyết toán chi phí di chuyển, chi phí
tập huấn và tham dự cấp tỉnh.
* Cấp tỉnh:
- Các đơn vị dự thi lập dự trù và quyết toán tại đơn vị về tiền bồi dưỡng tập
huấn, thi đấu, ăn, nghỉ cho cả đoàn khi về tham dự hội thi cấp tỉnh.
c) Nguồn kinh phí: Căn cứ vào thông báo chỉ tiêu cấp phát kinh phí sự nghiệp giáo
dục hàng năm, số môn dự thi các trường tự bố trí cho mục chi. Ngoài ra, nếu ngân sách
không đủ, các trường có thể vận động tổ chức, cá nhân hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp
khác.
4. Định mức khen thƣởng cấp tỉnh
Áp dụng theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND
tỉnh về việc Quy định nội dung, mức chi các kỳ thi, hội thi và chế độ hỗ trợ của ngành
giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang và vận động thêm từ nguồn tài trợ khác.
IX. HÌNH THỨC & THỂ THỨC THI ĐẤU
1. Hình thức tổ chức thi đấu
- Các trường Tiểu học, THCS, THPT: tổ chức thi đấu trong trường hoặc giao
lưu với các trường trên địa bàn để chọn đội tuyển tham dự cấp huyện và tỉnh.
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trung tâm TDTT, huyện, thị, thành
phố, Đoàn THCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc và thi đấu vòng loại các môn cho
tất cả các trường Tiểu học và THCS (từ lớp 9 trở xuống) trong địa bàn như những năm
trước đây; thành lập đội tuyển các môn, tổ chức tập huấn tham dự vòng chung kết ở
cấp tỉnh.
- Hội thao giáo dục QP-AN: Các trường THPT phối hợp với Ban Chỉ huy
huyện, thị, thành phố tổ chức Hội thi cấp trường chọn các nội dung trong Điều lệ phù
hợp với điều kiện của địa phương.
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- Cấp tỉnh:
+ Tổ chức thi đấu chung kết các môn dành cho 11 đơn vị phòng Giáo dục và
Đào tạo huyện từ lớp 9 trở xuống.
+ Riêng các đơn vị đăng cai tổ chức vòng loại môn bóng chuyền, bóng đá cho cấp
THPT: được chọn tổ chức thi đấu vòng loại ở các bảng, chọn mỗi bảng 02 đội hạng nhất
và nhì về tranh cấp tỉnh, được hỗ trợ chi phí tổ chức (thuê sân, trọng tài, bóng thi đấu,
lưới bóng chuyền, bóng đá) … sẽ có phiên họp triển khai sau. Riêng các môn khác, thi
chung kết ở tỉnh, không tổ chức vòng loại.
2. Thể thức thi đấu
- Các môn tổ chức theo thể thức thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua đối với cấp tỉnh.
- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh ủy nhiệm cho BTC cấp huyện đăng cai có thể tổ chức
theo các thể thức thi đấu khác nhau ở các môn (tùy theo điều kiện của đơn vị) và phải
được sự chấp thuận của BCĐ cấp tỉnh. Riêng môn cờ vua thi đấu cấp tỉnh (cờ tiêu
chuẩn, theo hệ thụy sĩ 7 ván).
X. THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Cấp cơ sở: từ tháng 11/2019 đến ngày 09/12/2019.
2. Cấp huyện: Từ ngày 10/12/2019 đến ngày 25/01/2020.
Thi đấu cấp trường và cấp huyện: do trường, huyện bố trí thời gian phù hợp;
hạn chót báo cáo tổ chức Hội KPĐ cấp huyện, trường THPT trực thuộc (cuối 01/2020)
3.Chung kết cấp tỉnh: tháng 3/2020 (dự kiến từ ngày 02/3 đến 08/3/2020).
XI. KHEN THƢỞNG , KỶ LUẬT
1. Khen thƣởng
a) Hội khỏe Phù Đổng
- Ban tổ chức cấp tỉnh ủy nhiệm cho Trưởng phòng GDĐT tặng cờ, huy chương và
tiền thưởng cho học sinh và đội đạt giải cấp huyện. Kinh phí do huyện dự toán và cấp
phát.
- Các môn tổ chức thi đấu được tính các thứ hạng giải thưởng như sau:
+ Đội, cá nhân đạt giải cấp tỉnh (TH, THCS, THPT), sẽ do Ban tổ chức tặng cờ,
huy chương và tiền thưởng.
+ Ban chỉ đạo tỉnh tặng cờ và tiền thưởng cho Đoàn (phòng GDĐT, THPT) đạt
thành tích nhất, nhì, ba toàn đoàn.
b) Hội thao giáo dục QP-AN
Các nội dung tổ chức thi đấu được tính các thứ hạng giải thưởng như sau:
+ Đội, cá nhân, toàn năng đạt giải cấp tỉnh sẽ do Ban chỉ đạo tỉnh tặng cờ, huy
chương và tiền thưởng.
+ Ban tổ chức tặng cờ và tiền thưởng cho Đoàn đạt thành tích nhất, nhì, ba toàn
đoàn.
2. Kỷ luật
Ban tổ chức sẽ có hình thức xử lý kỷ luật tùy vào mức độ vi phạm đối với tập
thể, cá nhân từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu các trường hợp sau:
- Đối với các đoàn: Không tham dự đầy đủ, không đúng đối tượng trong buổi lễ
khai mạc và tổng kết hội thi sẽ phê bình trong báo cáo tổng kết.
- Đối với vận động viên:
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+ Vắng mặt hoặc bỏ cuộc thi đấu không có lý do chính đáng trong các trận
đấu khi đã bốc thăm.
+ Có hành vi thiếu tôn trọng Ban tổ chức, trọng tài, khán giả, huấn luyện viên,
vận động viên các đội khác tùy theo lỗi nặng nhẹ sẽ phê bình, kỷ luật từ cảnh cáo đến
truất quyền thi đấu.
- Đối với huấn luyện viên và trọng tài:
+ HLV không gương mẫu trong hành vi đạo đức, gây mâu thuẫn, mất đoàn
kết… sẽ chịu các hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền chỉ đạo thi đấu.
+ Trọng tài làm nhiệm vụ điều hành thi đấu giải vi phạm đạo đức (không trung
thực, thiên vị…) sẽ đình chỉ làm nhiệm vụ tùy theo mức độ vi phạm.
Các thành viên trong BTC, các cán bộ, HLV, giáo viên, trọng tài đối với ngành
GDĐT, học sinh (VĐV) các cấp được sự phân công tham gia tổ chức và thi đấu trong
hội thi lần này sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của mình trước lãnh đạo ngành
GDĐT (trước, trong & sau thi đấu) về các quy định quản lý của ngành theo Thông tư
số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12-04-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy
tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục
thường xuyên và các quy định hiện hành.
BTC (Sở GD&ĐT) không chỉnh sửa các hồ sơ diện điểm thưởng của học sinh,
do nhà trường thiếu rà soát trong thời gian cấp giấy chứng nhận hưởng điểm cộng
khuyến khích (nếu có). BGH của đơn vị cử học sinh tham dự, chịu toàn bộ trách nhiệm
về tính chính xác các hồ sơ dự thi của đơn vị mình.
Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì chưa rõ, liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo
(Phòng Chính trị, tư tưởng) SĐT 0296 3.958979 hoặc di động 0919.333018 gặp Đ/c
Trần Công Danh để giải đáp.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai tốt nội dung hướng dẫn này./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDTC, Vụ GDQP-AN
và Vụ GDCTHSSV);
- VP. Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh AG;
- Sở VH,TT&DL An Giang;
- Đài PTTH An Giang;
- Báo An Giang;
- Tỉnh Đoàn An Giang;
- UBND các huyện, thị xã, Tp;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, Tp;
- Phòng GDĐT các huyện, thị, Tp;
- Giám đốc các TT. TDTT huyện, thị, Tp;
- Hiệu trưởng các trường trực thuộc;
- Trung tâm ĐT, HL và TĐTDTT An Giang;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu : VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo
dục và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.
vn
Cơ quan: Tỉnh An
Giang
Võ Bình Thƣ

