UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:2448 /SGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công
tác giáo dục thể chất và hoạt động thể
thao trường học năm học 2021 – 2022

Thanh Hoá, ngày 09
08 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT.
Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; Quyết định
số 3045/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế
hoạch thời gian năm học 2021- 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 3757/BGDĐTGDTC ngày 31/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học
2021-2022; Công văn số 13672/UBND-VX ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh về
việc giao tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 3757/BGDĐT-GDTC ngày
31/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện
công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học năm học 2021-2022, cụ
thể như sau:
I. Nhiệm vụ chung
1. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với
tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, xây dựng môi trường trường học an
toàn, tổ chức, thực hiện hiệu quả nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất,
các hoạt động thể thao của học sinh, cán bộ giáo viên trong toàn ngành;
2. Đổi mới công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học; tổ
chức hướng dẫn kiến thức, kỹ năng an toàn trong hoạt động vận động, phòng chống
tai nạn thương tích, đuối nước ở học sinh; tổ chức có hiệu quả và duy trì nền nếp
các câu lạc bộ thể thao trường học;
3. Tăng cường các hoạt động vận động, thông qua nhiều hình thức đa dạng,
phù hợp với tình hình dịch bệnh và trạng thái bình thường mới nhằm nâng cao sức
khoẻ, thể chất của trẻ em, học sinh; tiếp tục hoàn thiện và sử dụng hiệu quả hệ
thống cơ sở dữ liệu về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học; tăng
cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ TDTT đảm bảo điều kiện tổ
chức hiệu quả công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học.
II. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể
2.1. Công tác giáo dục thể chất
- Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị
trí, vai trò của công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học;

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn
2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT ngày
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động thể thao
trong nhà trường; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực học
sinh theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008;
- Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình môn học Giáo dục thể chất, bố trí
thời gian hợp lý, khoa học góp phần nâng cao chất lượng giờ học; đổi mới phương
pháp, hình thức dạy học tạo hứng thú, yêu thích môn học, không gây áp lực cho
học sinh; tăng cường công tác xã hội hoá, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá
nhân, các chương trình, dự án nhằm phát triển công tác giáo dục thể chất và hoạt
động thể thao trường học;
- Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu,
thực hiện hiệu quả chương trình môn học Giáo dục thể chất trong chương trình giáo
dục phổ thông mới; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị giáo dục, học liệu dạy và học
cho cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học;
- Tiếp tục khuyến khích các đơn vị triển khai dạy học môn Vovinam, Võ cổ
truyền trong nội dung môn thể thao tự chọn theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, nhằm
phát triển phong trào tập luyện môn Vovinam, Võ cổ truyền trong trường học hiện
nay;
- Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất
lượng viết sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục thể chất, thể thao trường
học;
2.2. Hoạt động thể thao trường học
- Tổ chức các hoạt động thể thao gắn liền với nội dung môn học Giáo dục thể
chất, đa dạng hoá các hình thức vận động, khuyến khích học sinh tích cực, chủ
động tham gia rèn luyện sức khoẻ, phát triển thể chất; duy trì việc tập luyện thể dục
buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy các bài võ cổ truyền… cho học sinh;
- Đẩy mạnh việc thành lập các Câu lạc bộ thể thao trong nhà trường, cơ sở
giáo dục; tăng cường tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp trường, cấp cụm, cấp
huyện, tạo điều kiện cho học sinh, cán bộ giáo viên được thường xuyên tham gia
tập luyện, thi đấu nhằm duy trì, nâng cao sức khỏe, thể lực phục vụ tốt cho lao
động, học tập;
- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng về phương pháp tổ chức
thi đấu, trọng tài cho giáo viên, cán bộ phụ trách công tác giáo dục thể chất, thể
thao trường học;
- Rà soát và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị dành
cho giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục; xây dựng kế
hoạch phối hợp với ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại các địa phương trong

việc hỗ trợ sử dụng các công trình thể thao trên địa bàn cho học sinh được tập luyện
và thi đấu.
III. Hoạt động thể thao trường học năm học 2021-2022
3.1. Hoạt động thể thao cơ sở:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, THCS&THPT căn cứ vào
điều kiện thực tế, đề xuất, tham mưu, chỉ đạo tổ chức các giải thể thao cấp trường và cấp
huyện.
- Tổ chức tốt công tác tuyển chọn, thành lập, huấn luyện các đội tuyển để tham gia
các giải thể thao cấp tỉnh.
3.2. Hoạt động thể thao cấp tỉnh:
- Tổ chức Giải thể thao học sinh Tiểu học và THCS cấp tỉnh năm học 2021-2022
(Dự kiến tháng 12/2021 gồm 3 môn: Điền kinh, Bóng đá và Thể dục Aerobic).
- Tổ chức Giải thể thao học sinh THPT cấp tỉnh năm học 2021-2022 (Dự kiến tháng
03/2022 gồm 4 môn: Điền kinh, Bóng bàn, Cầu lông và Vovinam).
3.3. Hoạt động thể thao cấp Quốc gia:
Tổ chức tuyển chọn, thành lập các đội tuyển thể thao tham gia các giải thể thao
do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao học sinh Việt Nam tổ chức theo kế hoạch.
3.4. Hoạt động thể thao quốc tế:
Chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia các hoạt động thể thao khu vực
Đông Nam Á theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
IV. Tổ chức thực hiện
- Trên cơ sở những nội dung hướng dẫn trên, các đơn vị, nhà trường xây dựng
kế hoạch triển khai công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học
năm học 2021-2022; tổ chức quán triệt, triển khai đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo
viên, học sinh và các đơn vị liên quan để thực hiện.
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, THCS&THPT báo cáo
sơ kết triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao
trường học học kỳ I năm học 2021-2022 trước ngày 05/01/2022; Báo cáo tổng kết
năm học 2021-2022 trước ngày 30/5/2022.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDTC, Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để chỉ đạo);
- Các phòng ban của Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.
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