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Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, Quyết 

định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ GDĐT ban hành Khung kế 

hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 

27/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục trung học năm học 2021-2022; Công văn số 3757/BGDĐT-GDTC ngày 

31/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 

2021-2022; Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối 

với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục 

Trung học thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, phòng tránh 

tai nạn thương tích năm học 2021 – 2022 như sau: 

A. 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, giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, trẻ em 

và học sinh. 

2. Đổi mới công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao (GDTC, HĐTT) và 

y tế 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 khỏe, thể chất của trẻ em và học sinh; tiếp tục hoàn thiện và sử dụng hiệu 

quả hệ thống cơ sở dữ liệu số về GDTC, HĐTT. 

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

I. Công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao học đường, phòng 
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chống tai nạn thương tích. 

1. Công tác giảng dạy chính khóa môn giáo dục thể chất: 

-Tổ chức, thực hiện hiệu quả nội dung chương trình môn học giáo dục thể 

chất, các hoạt động thể thao của học sinh và công tác vệ sinh môi trường. Đảm 

bảo dạy đúng, dạy đủ, chương trình khung môn thể dục đã được bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định. Giờ học thể dục là phương tiện giúp học sinh phát triển thể 

chất, giữ gìn sức khỏe, việc tổ chức tập luyện cho học sinh trong giờ học cần 

phải thường xuyên, liên tục  mới có hiệu quả, vì vậy tuyệt đối không được tự ý 

cắt xén, dồn ép học trước chương trình. (sắp xếp thời gian biểu 02 tiết/tuần thực 

học, xuyên suốt từ đầu năm cho đến khi kết thúc năm học, kể cả học sinh cuối 

cấp lớp 9, lớp12). 

- Không xếp thời khóa biểu môn thể dục ở tiết 5 buổi sáng và tiết 1 buổi 

chiều. Không bố trí học 2 tiết thể dục trong cùng một ngày. 

- Đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh theo quy định (đạt, 

không đạt), có hồ sơ minh chứng. (Kiểm tra đánh giá môn học thực hiện 

theo thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ 

thông ban hành kèm theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với khối 7,8,9; Kiểm tra đánh giá học 

sinh khối 6 thực hiện theo thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 

2021 ). 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn, 

phòng, tránh tai nạn thương tích, chú trọng công tác tuyên truyền phòng, tránh tai 

nạn đuối nước, đẩy mạnh việc dạy bơi cho học sinh. 

- Các trường đưa môn bơi lội để giảng dạy cho học sinh, thời lượng 

giảng dạy là phần tự chọn trong phân phối chương trình. (các trường chưa có 

hồ bơi liên hệ với các trường đã có hồ bơi, các trung tâm văn hóa trên cùng khu 

vực để hợp đồng, bố trí thời gian để học sinh được học bơi). 

- Tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể của toàn bộ học sinh 

trong nhà trường theo quy định (Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 

18/9/2008), cuối năm tổng hợp báo cáo kết quả về sở Giáo dục và Đào tạo (các 

trường TH, THCS báo cáo về phòng GDĐT, phòng GDĐT tổng hợp báo cáo 

về Sở). 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1076/QĐ- TTg 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. 

- Đẩy mạnh việc thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ 

thể thao trong các cơ sở giáo dục; duy trì việc tập luyện thể dục buổi sáng, thể 

dục giữa giờ, dạy các bài võ Cổ truyền, võ Vovinam... cho HSSV phù hợp với 

điều kiện thực tế của địa phương; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giảng dạy; Tăng cường công tác xã hội hóa, tạo điều kiện, thu hút sự 

tham gia của các tổ chức xã hội, các chương trình, dự án hỗ trợ nhằm phát triển 

công tác giáo dục thể chất và phong trào thể thao trường học. 

2. Công tác chuyên môn của giáo viên 
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- Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tổ chức hiệu quả 

môn học thể dục, các hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh; thường xuyên tổ 

chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo, 

cán bộ quản lý làm công tác giáo dục thể chất. 

- Thực hiện đầy đủ các quy định chuyên môn về hồ sơ, kế hoạch dạy học. 

Tăng cường công tác dự giờ, đánh giá học tập giờ dạy của đồng nghiệp để nâng 

cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp theo hướng phát triển năng lực 

của học sinh. 

- Đầu tư nghiên cứu để thực hiện giờ dạy thể dục hấp dẫn, cuốn hút học 

sinh, giáo viên tương tác thân thiện, chuẩn mực với học sinh; thông qua các trò 

chơi vận động để tạo sự hưng phấn, đảm bảo lượng vận động phù hợp để phát 

triển thể chất cho học sinh; Trong giờ dạy giáo viên tuyệt đối không được ngồi 

trên ghế, trong bóng mát để nhìn học sinh tập luyện, cần có sự hướng dẫn, nhắc 

nhở, sữa sai cho học sinh; Trang phục thể dục thể thao của giáo viên phải đảm 

bảo lịch sự trong môi trường thể thao, sư phạm. 

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn 

nghiệp vụ; Kỹ năng dạy bơi, cứu đuối; Kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương 

tích cho đội ngũ giáo viên do Bộ, Sở và các ngành khác tổ chức khi có triệu tập 

của sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai tập thể dục 

buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền và hô các khẩu ngữ sau khi tập 

thể dục tập thể. 

- Các trường đã được đầu tư xây dựng hồ bơi phải đảm bảo 100% học 

sinh biết bơi và hiểu biết các kiến thức an toàn trong môi trường nước. 

- Tất cả các trường TH,THCS,THPT lựa chọn, bố trí, tổ chức ít nhất 04 

môn thể thao ngoài trời (bóng chuyền, bóng đá, bóng rỗ, bơi lội, đá cầu, cầu 

lông, các môn võ thuật...) cho học sinh tập luyện. Hiệu trưởng tận dụng mọi 

không gian hiện có của nhà trường để tổ chức, huy động các huấn luyện viên 

thể thao để hướng dẫn, mở cửa vào cuối mỗi ngày và chủ nhật để học sinh vào 

chơi; Hiệu trưởng các trường dự trù kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt để thực hiện. 

-  Mỗi trường xây dựng ít nhất 02 câu lạc bộ thể thao theo hướng xã hội 

hoá cho học sinh tham gia, bao gồm các môn phù hợp với đặc điểm nhà 

trường. Câu lạc bộ hoạt động thường xuyên có quy chế cụ thể, trên tinh thần tự 

nguyện tham gia của học sinh (võ cổ truyền, taekwondo, karatedo, judo, 

vovinam, thể dục nhịp điệu, cờ vua, cầu lông, bóng bàn, đá cầu, bơi lội…vv). 

-  Tham dự đầy đủ các giải thể thao do phòng, sở Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức. 

3. Công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước: 

- Tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn 

bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sở Giáo dục Đào tạo về phòng, chống 

tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh. 

- Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối 

nước đối với học sinh, chú trọng nội dung tuyên truyền, giáo dục hướng dẫn 
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học sinh kỹ năng nhận biết nguy cơ về đuối nước, biết chủ động phòng, tránh; 

các nhà trường đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư bể bơi trong trường học, tổ chức 

dạy bơi cho học sinh trong và ngoài nhà trường; 

- Ban giám hiệu nhà trường giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm nhắc 

nhở, hướng dẫn các em thực hiện quy định an toàn từ nhà đến trường và từ 

trường về nhà; khuyến cáo các em tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần 

ao, hồ, sông suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước…, 

tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng. Nhà trường lồng 

ghép nội dung giáo dục ý thức, kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn 

đuối nước trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, trong các giờ học thể  

dục. 

- Tổ chức các buổi sinh hoạt tuyên truyền về tác hại, ảnh hưởng của đuối 

nước, giải pháp phòng, ngừa. Thường xuyên quán xuyến, nhắc nhở học sinh 

không chơi các trò chơi nguy hiểm như nô đùa, chạy nhảy ở hành lang các tầng 

cao, leo trèo tường rào, lan can, bắn dàn ná, dây thun…. 

- Rà soát, kiểm tra sự an toàn của hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, 

thiết bị phục vụ việc dạy, học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh 

hoạt của học sinh (phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can, cây 

xanh… trong khuôn viên nhà trường). Đảm bảo các trang thiết bị về phòng 

cháy, có các phương án ứng phó kịp thời khi có cháy nổ. Kịp thời có phương 

án sửa chữa, hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền phương án sửa chữa, 

thay thế, khắc phục kịp thời cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học đã cũ, quá hạn 

có nguy cơ xảy ra tai nạn đối với học sinh sinh viên. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động, kịp thời có 

phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai bão, lũ, 

lụt…, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. 

- Các đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện để xử 

lý khắc phục, khi có sự việc bất thường xảy ra phải báo cáo nhanh, khẩn về sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

II. Cơ sở vật chất phục vụ TDTT. 

- Đảm bảo tối thiểu điều kiện dạy học môn thể dục (tranh ảnh, sân tập, 

trang thiết bị, dụng cụ học tập của học sinh) đảm bảo điều kiện về cơ sở vật 

chất để thực hiện giảng dạy, học tập đầy đủ nội dung theo phân phối chương 

trình. 

- Nhà luyện tập thể dục thể thao không được đóng cửa, không được sử 

dụng vào mục đích khác, bảo quản tốt và tiến hành sửa chữa kịp thời những hư 

hỏng. Phải khai thác tối đa công năng nhà tập luyện thể dục thể thao để học 

sinh được tập luyện. 

- Sử dụng triệt để diện tích sân tập ngoài trời để học sinh có không gian 

vui chơi, luyện tập thể dục thể thao. 

- Khuôn viên trường học, sân tập luyện thể dục thể thao phải Xanh, Sạch, 

Đẹp và an toàn, hệ thống nhà vệ sinh không có mùi hôi, phải có giấy vệ sinh và 

xà phòng…, giải quyết triệt để vấn đề về rác, đảm bảo cảnh quan sư phạm. 

Thực hiện đầy đủ chế độ cho giáo viên giáo dục thể chất theo quy định nhà 
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nước. 

- Trên cơ sở hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất năm học 2021-

2022  của sở Giáo dục và  Đào tạo. Các đơn vị đề ra giải pháp cụ thể để triển 

khai có hiệu quả. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, sân luyện tập thể dục thể 

thao cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường. 

III. Kiểm tra, báo cáo và đánh giá kết quả. 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị xã/thành phố thành lập đoàn 

kiểm tra để đánh giá việc thực hiện của các trường MN, TH, THCS. (có thể 

kiểm tra định kỳ và đột xuất). 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá việc thực 

hiện của các trường THPT và đánh giá công tác chỉ đạo của các phòng Giáo 

dục và Đào tạo. (có thể kiểm tra định kỳ và đột xuất). 

3. Phối hợp với Hội đồng nhân dân các cấp tiến hành khảo sát, đánh giá 

hoạt động giáo dục thể chất, thể thao học đường, khai thác sử dụng nhà luyện 

tập thể dục thể thao, hồ bơi và công tác phòng tránh tai nạn thương tích.  

4. Chế độ báo cáo 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác GDTC, hoạt động thể 

thao và y tế trường học năm học 2021- 2022 học kỳ I trước ngày 15/01/2022; 

Báo cáo tổng kết triển khai nhiệm vụ GDTC, HĐTT và y tế trường học năm 

học 2021-2022 trước ngày 25/6/2022. Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có 

vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết) về Sở GDĐT qua bộ phận phòng Giáo 

dục Trung học ông Nguyễn Trần Nguyên, chuyên viên Phòng GDTrH&TX, 

sđt: 0941868138, địa chỉ Email: nguyenpthpt.brvt@gmail.com. 

Trên cơ sở hướng dẫn này lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện/thị xã/thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nhanh chóng chỉ đạo, 

lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, phòng 

tránh tai nạn thương tích năm học 2021 – 2022 của đơn vị mình để triển khai 

thực hiện ngay từ đầu năm học, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi (t/h); 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ô.Trần Văn Tuấn-PCT UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thị, thành phố (p/h); 

- Ban Giám Đốc (c/đ); 

- Website Sở GDĐT; 
- Lưu: VT,GDTrHTX, Nguyênnt. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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