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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY
Số: 85 / KH-THPT.ĐST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH HỘI THAO
Kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
26/3/1931 – 26/3/2022
Căn cứ Kế hoạch số 424/KH-SVHTT-SGDĐT ngày 11/02/2022 của Sở Giáo dục và
Đào tạo phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao về Tổ chức Giải Thể thao học sinh Thành phố Hồ
Chí Minh năm học 2021-2022;
Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021– 2022 của trường THPT Đào Sơn Tây.
Trường THPT Đào Sơn Tây xây dựng kế hoạch, điều lệ tổ chức “Hội thao Học sinh kỷ
niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/03/1931 –
26/03/2022” với những nội dung như sau:
I. Mục đích - yêu cầu:
1. Mục đích:
- Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục duy trì và đấy mạnh phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ
đại” giai đoạn 2021 - 2030; thường xuyên tổ chức tập luyện và thi đấu các môn thể thao học
đường để rèn luyện thân thể, tăng cường thể lực, nâng cao sức khỏe, hình thành thói quen
vận động, phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các lớp trong nhà trường; tăng cường phối hợp
giữa đoàn thể với các tổ chuyên môn có liên quan.
- Phát hiện học sinh có tài năng thể thao để thành lập đội tuyển cấp trường, tổ chức bồi
dưỡng, luyện tập và tham gia các giải đấu cấp Thành phố.
2. Yêu cầu:
- Học sinh các lớp tích cực đăng ký, tham gia.
- Phương châm “Vận động đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường
sức khỏe để đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện cho học sinh”.
- Hội thao tổ chức an toàn, tiết kiệm và thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/2002/TTg của Thủ
tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động TDTT, Chỉ thị 33/2006/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục
và thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19.
II. Nội dung:
1. Đối tượng tham gia:
- Học sinh Trường Trung học phổ thông Đào Sơn Tây.
- Học sinh tham gia phải đảm bảo đủ sức khỏe, không mắc chứng bệnh như tim, mạch,
hô hấp, truyền nhiễm hay các bệnh không được vận động mạnh theo yêu cầu của bác sĩ.
Lưu ý: Học sinh tham gia thi đấu phải mặc đồng phục thể dục, đi giày mềm theo quy
định. Vì sự an toàn chung, lớp nào không thực hiện đúng trang phục theo quy định sẽ bị loại.
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2. Thời gian thi đấu (dự kiến):
- Bóng chuyền nam – nữ, cầu lông: thi đấu thứ 7 và chủ nhật hàng tuần dự kiến bắt đầu
từ ngày 26/02 – 26/3/2022.
- Đẩy gậy: Thi đấu giờ ra chơi sáng và chiều hàng tuần dự kiến bắt đầu từ ngày 28/02
– 25/3/2022.
- Kéo co: Thi đấu giờ ra chơi sáng và chiều hàng tuần dự kiến bắt đầu từ ngày 28/02 –
25/3/2022.
Địa điểm thi đấu: Sân trường và nhà thi đấu Trường THPT Đào Sơn Tây
3. Các môn thi đấu:
- Kéo co: Thi đấu mỗi đội 10 người (5 nam – 5 nữ): Thi đấu 3 hiệp. Đội nào thắng 2
hiệp là giành chiến thắng.
- Cầu lông: Nội dung đơn nam và đơn nữ. Mỗi lớp đăng ký chỉ 1 nam và 1 nữ. Thi đấu
3 hiệp mỗi hiệp 15 điểm. VĐV nào thắng 2 hiệp là giành chiến thắng.
- Bóng chuyền nam – nữ: (Thi đấu 6 người nam – nữ tự do): Thi đấu 3 hiệp mỗi hiệp
15 điểm. Đội nào thắng 2 hiệp là giành chiến thắng.
- Đẩy gậy: Mỗi lớp đăng ký chỉ 1 nam và 1 nữ. Thi đấu 3 hiệp. VĐV nào thắng 2 hiệp
là giành chiến thắng.
Lưu ý: Các đội phải có mặt trước khi đội mình thi đấu ít nhất 10 phút. Nếu đội
nào trễ sau thời gian thi đấu 10 phút thì coi như đội đó bị loại.
4. Điều lệ, quy định tham gia hội thao:
- Học sinh các lớp tham gia hội thao nghiêm túc, kỷ luật. Tuân thủ theo quy định của
trọng tài điều khiển hội thao.
- Khiếu nại: Các khiếu nại phải thực hiện trên giấy tờ, do cán bộ lớp làm đơn xin khiếu
nại, có xác nhận của GVCN.
- Lớp nào không tuân thủ theo quy định sẽ không được tham gia hội thao do trường tổ
chức, và sẽ chịu kỷ luật trước Ban tổ chức hội thao và Ban giám hiệu nhà trường.
- Mỗi lớp tham gia đóng kinh phí: Bóng chuyền nam – nữ/Cầu lông/Đẩy gậy: 50.000
đồng/ môn, Kéo co: 70.000 đồng/lớp.
- Mỗi lớp đăng ký tham gia theo mẫu, hạn chót đăng ký: 8g50ph ngày 22/02/2022
(thứ 3), Lớp nào đăng ký trễ hạn sẽ không được tham gia thi đấu.
- Thời gian bốc thăm các môn: 15g00ph thứ 4, ngày 23/02/2021 tại phòng Công
nghệ (Lầu 2- khu A).
5. Giải thưởng:
- Kéo co: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 04 giải Khuyến khích.
- Cầu lông: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải Khuyến khích.
- Bóng chuyền nam – nữ: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải Khuyến khích.
- Đẩy gậy: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba.
III. Tổ chức thực hiện
1. Ban tổ chức:
- Cô Trần Thị Minh Đức – Phó Hiệu trưởng -Trưởng Ban
- Thầy Trần Ngọc Vỹ – Phó Hiệu trưởng - Phó Trưởng Ban
- Thầy Lê Đình Bắc - TTCM tổ TDQP - Phó Trưởng Ban thường trực
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- Đ/c Lê Đặng Thảo Nhi – TLTN - Thành viên
- Đ/c Bùi Thiện Minh Mẩn – Bí thư Đoàn trường – Thành viên
- Các Thầy cô trong Tổ Thể dục – QP – Thành viên
- Cô Lê Thị Hải – NV Y tế – Thành viên
2. Ban giám khảo, trọng tài:
- Thầy Lê Đình Bắc - TTCM Tổ Thể dục – QP: Trưởng ban Ban giám khảo, trọng tài
- Các Thầy cô trong tổ Thể dục – QP
: Thành viên
3. Tiến độ thực hiện:
- Ngày 12/02/2022: BGH xây dựng kế hoạch.
- Ngày 14/02/2022: Triển khai kế hoạch về các lớp và cho đăng ký tham gia.
- Ngày 23/02/2022: Bốc thăm thi đấu và xếp sơ đồ thi đấu.
- Ngày 26/02/2022 đến ngày 26/3/2022: các lớp thi đấu.
- Ngày 28/3/2022: Ban tổ chức tổ chức tổng kết và trao giải.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thao học sinh năm học 2021-2022, đề nghị toàn bộ
cá nhân và bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện.
Nơi nhận:
- Phòng CTTT (báo cáo);
- BTC, Đoàn TN; BGK (thực hiện);
- GVCN 39 lớp (thực hiện);
- Lưu VT.

Hoàng Thị Hảo

