
 

UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SLĐTBXH-DN 

V/v tổ chức Hội thao thể dục, thể thao và 

Hội thao GDQP&AN trong các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp năm 2020 

    Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2020 

 

Kính gửi: 

   - Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh; 

   - Trường Trung cấp nghề Khu vực Nam Tây Ninh; 

   - Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh; 

   - Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh; 

   - Trường Trung cấp Tân Bách Khoa; 

   - Trường Trung cấp Á Châu. 

 

Thực hiện Quyết định số 235/QĐ-BLĐTBXH ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thao thể 

dục, thể thao và Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp toàn quốc năm 2020; Công văn số 1402/VP-VHXH ngày 06/3/2020 của Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc về việc phối hợp tổ chức Hội thao thể 

dục, thể thao và Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp toàn quốc năm 2020. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các trường triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 235/QĐ-LĐTBXH (có văn bản 

kèm theo) đến toàn thể cán bộ, đội ngũ nhà giáo GDNN và các em học sinh, sinh 

viên biết được nội dung, mục đích, yêu cầu của việc tổ chức Hội thao thể dục, thể 

thao và Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh toàn quốc năm 2020. 

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thao thể dục, thể thao và Hội thao giáo dục 

quốc phòng và an ninh cấp trường, thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2020. 

3. Chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ các 

môn thi đấu thể dục, thể thao và Hội thao quốc phòng và an ninh; tuyển chọn các 

vận động viên bao gồm cả cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên của trường tổ chức 

thi đấu với các môn cụ thể như sau: 

3.1. Các môn thi và nội dung thi Hội thao thể dục, thể thao 

a) Môn Bóng bàn 

- Đối với cán bộ, nhà giáo (chia 2 độ tuổi: từ 40 tuổi trở xuống và từ 41 tuổi 

trở lên) có 05 nội dung thi: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 
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- Đối với học sinh, sinh viên có 05 nội dung thi: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, 

đôi nữ, đôi nam nữ. 

b) Môn Cầu lông 

- Đối với cán bộ, nhà giáo (chia 2 độ tuổi: từ 40 tuổi trở xuống và từ 41 tuổi 

trở lên) có 03 nội dung thi: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

- Đối với học sinh, sinh viên có 05 nội dung thi: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, 

đôi nữ, đôi nam nữ. 

c) Môn Đá cầu chinh 

Học sinh, sinh viên  thi đấu 05 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, 

đôi nam nữ. 

d) Môn Cờ vua 

Học sinh, sinh viên có 02 nhóm nội dung thi: 

- Cờ tiêu chuẩn: Cá nhân nam, cá nhân nữ; đôi nam, đôi nữ. 

- Cờ nhanh: Cá nhân nam, cá nhân nữ; đôi nam, đôi nữ. 

e) Môn Võ cổ truyền 

Học sinh, sinh viên có 04 nội dung thi: Biểu diễn quyền đơn nam, đơn nữ, tự 

chọn 01 trong 10 bài quyền theo quy định của môn phái Võ cổ truyền. 

- Biễu diễn quyền đôi – Bài căn bản công pháp 1. 

- Biểu diễn quyền tập thể 04 người – Bài căn bản công pháp 2. 

- Biểu diễn quyền tập thể 06 người – Bài căn bản pháp công 3. 

Lưu ý: 

+ Mỗi cán bộ, nhà giáo đăng ký không quá 02 môn thi, 02 nội dung thi. 

+ Mỗi học sinh, sinh viên đăng ký không quá 02 môn thi, 03 nội dung thi.  

3.2. Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh dành cho học sinh, sinh viên 

a) Môn thi đội ngũ tiểu đội (Môn thi bắt buộc) 

Mỗi tiểu đội 10 người, gồm: Tiểu đội trưởng là giáo viên giảng dạy môn học 

giáo dục quốc phòng và an ninh và 09 học sinh, sinh viên. 

b) Môn thi ném lựu đạn trúng đích 

- Nam: Ném lựu đạn trúng đích. 

- Nữ: Ném lựu đạn trúng đích. 

c) Môn thi tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày 

- Nam: Tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày. 

- Nữ: Tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày. 

d) Môn thi bắn súng tiểu liên AK bài 1 trên máy bắn tập MBT-03. 

- Nam: Bắn súng tiểu liên AK bài 1 trên máy bắn tập MBT-03. 

- Nữ: Bắn súng tiểu liên AK bài 1 trên máy bắn tập MBT-03. 

e) Môn thi chạy vũ trang có mang súng tiểu liên AK 

- Nam: Chạy vũ trang 1.500 m. 

- Nữ: Chạy vũ trang 800 m. 

4. Phối hợp Ban Chỉ huy quân sự địa phương, Trung tâm Văn hóa, thể thao 

các huyện, thị xã, thành phố mời cán bộ có chuyên môn tham gia Ban Tổ chức, Ban 



Giám khảo, xây dựng Điều lệ thi đấu cùng với nhà trường tổ chức thực hiện Hội 

thao thể dục, thể thao và Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh đạt kết quả tốt. 

5. Về kinh phí tổ chức: Các trường công lập sử dụng nguồn kinh phí hoạt 

động thường xuyên được ngân sách nhà nước cấp năm 2020 và các nguồn vận động, 

tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác không trái với quy định của pháp 

luật. 

 Yêu cầu các trường căn cứ các môn thi đấu nêu trên và tình hình thực tế của 

trường, lập kế hoạch và dach sách các vận động viên tham gia thi đấu cụ thể của 

từng môn gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Phòng DN-

LĐVLATLĐ) trước ngày 20/4/2020 để Sở tổng hợp đăng ký với Tổng cục GDNN 

đảm bảo thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                    KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC 
- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, PDN-LĐVLATLĐ. 
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