CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 757/PGDDT
V/v tổ chức tập luyện và đăng ký đoàn
VĐV tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ XI năm 2020

Bà Rịa, ngày 28 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:
− Hiệu trưởng trường HV Anh Quốc.
− Hiệu trưởng các Trường TH, THCS trên địa bàn TP. Bà Rịa.
Thực hiện công văn số 10463/UBND-VP ngày 23/9/2020 của UBND Tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
năm 2020.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường, các đơn vị
triển khai, thực hiện các nội dung cụ thể như sau:
1. Hiệu trưởng các Trường căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị chủ động
tổ chức, lựa chọn vận động viên và đăng ký tham dự các môn thi đấu trong Hội
khỏe Phù Đổng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XI năm 2020 theo Kế hoạch số
1540/KH-SGDĐT ngày 13/08/2019 của Sở GDĐT và công văn số 1067/BTCVP ngày 11/06/2020 của BTC Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần
thứ XI - năm 2020.
2. Nội dung (môn thi đấu), địa điểm tổ chức:
Stt

Nội dung (môn thi đấu)

Địa điểm

1

Bóng đá THCS

Trường THPT Vũng Tàu

2
3

Bóng đá Tiểu học
Cờ vua

Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh
Trung tâm VHTT huyện Long Điền

4

Bơi lội

Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh

5

Điền kinh

SVĐ Bàu Thành, huyện Long Điền

6

Bóng bàn

Trung tâm thi đấu TDTT tỉnh

7

Taekwondo

Nhà thi đấu Tp Bà Rịa

8
9
10

Cầu lông
Đá cầu
Võ cổ truyền

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Nhà thi đấu Tp Bà Rịa

11

Vovinam

Nhà thi đấu Tp Bà Rịa
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3. Thời gian tổ chức thi đấu các môn của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bà RịaVũng Tàu lần thứ XI năm 2020: Dự kiến đầu tháng 11/2020 (Sở Giáo dục và
Đào tạo sẽ có thông báo chính thức và lịch thi đấu cụ thể từng môn).
4. Khai mạc, bế mạc: Dự kiến cuối tháng 11/2020 (có kịch bản riêng).
5. Nội dung, điều lệ: Thực hiện theo Quyết định số 1026/QĐ-SGDĐT
ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều
lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XI - năm 2020.
6. Điều chỉnh đối tượng, độ tuổi tham gia cụ thể:
Học sinh đang theo học chương trình học đầy đủ hiện hành tại các trường
Tiểu học, THCS năm học 2020-2021. Học sinh dự thi các môn và các nội dung
theo cấp học, độ tuổi theo từng cấp học quy định như sau:
6.1. Học sinh cấp Tiểu học
- Độ tuổi: 6 tuổi đến 8 tuổi (sinh từ 01/01/2012 đến 31/12/2014);
- Độ tuổi: 9 tuổi đến 10 tuổi (sinh từ 01/01/2010 đến 31/12/2011);
6.2. Học sinh cấp THCS
- Độ tuổi: 11 tuổi đến 12 tuổi (sinh từ 01/01/2008 trở về trước đến
31/12/2009);
- Độ tuổi: 13 tuổi đến 14 tuổi (sinh từ 01/01/2006 đến 31/12/2007);
6.3. Kết quả năm học 2019-2020 được xếp loại
- Học lực: Trung bình trở lên;
- Hạnh kiểm: Khá trở lên (không áp dụng đối với học sinh Tiểu học).
7. Khám sức khỏe học sinh là vận động viên tham gia HKPĐ-2020
Các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn Thành phố liên hệ với Trung tâm y tế
thành phố để được miễn, giảm lệ phí khám sức khỏe theo biên bản làm việc số
15/BB-SYT-SGDĐT ngày 30/09/2019 giữa Sở GDĐT và Sở Y tế; Công văn số
2826/SYT-NV ngày 08/10/2019 của Sở Y tế về việc thống nhất các chuyên khoa
khám sức khỏe và giá khám sức khỏe cho các VĐV tham gia Hội khỏe Phù
Đổng cấp Thành phố, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019.
8. Mẫu đăng ký và thời gian nộp danh sách đăng ký dự thi
8.1. Mẫu đăng ký
- Thực hiện theo Quyết định số 1026/QĐ-SGDĐT ngày 25/11/2019 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu lần thứ XI - năm 2020;
- Thực hiện theo công văn số 141/SGDĐT-VP ngày 31/01/2020 về việc
hướng dẫn nhập dữ liệu đăng ký dự thi Hội khỏe Phù Đổng lần XI – 2020 tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu.
8.2. Thời gian nộp danh sách đăng ký dự thi

3
Sau khi hoàn thành việc tổ chức, tuyển chọn các đơn vị gửi danh sách đăng
ký về Phòng GD bằng bản giấy có xác nhận của lãnh đạo Nhà trường. Gửi File
bản word và excel theo mẫu trước ngày 15/10/2020 qua địa chỉ email:
vukhacdungbr@gmail.com. (Thầy Khắc Dũng: GV THCS Trần Đại Nghĩa)
Trên đây là thông báo điều chỉnh thời gian, đối tượng tham dự Hội khỏe
Phù Đổng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ XI năm 2020./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND Thành phố (b/c);
- Phòng VHTT (ph/h);
- Trung tâm VHTT&TT tp (ph/h)
- Trung tâm Y tế (ph/h);
- Phòng Tài chính (ph/h);
- Lưu: VT, BP NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Phương Hiền

