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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các lớp năng khiếu thể thao hè năm 2021 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 139/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2020 về 

kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 thành phố Cao Bằng; Thực hiện 

Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng. 

 Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp 

năng khiếu thể thao hè năm 2021, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại"; 

- Xây dựng và phát triển phong trào thể thao tại cơ sở; tạo điều kiện cho các 

em học sinh, thanh thiếu niên tham gia tập luyện các môn thể thao trong dịp 

nghỉ hè, qua đó, phát hiện, tuyển chọn các em có năng khiếu để tiếp tục bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ nhằm phát triển phong trào thể thao thành tích cao của 

Thành phố và của tỉnh nhà. 

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, giảng dạy của các 

lớp năng khiếu, câu lạc bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc học tập, 

vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi trong dịp hè. 

2. Yêu cầu: 

- Thu hút sự tham gia trên tinh thần tự nguyện của các đối tượng học sinh, 

thanh thiếu niên trong tỉnh. 

- Tăng cường, mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình đào tạo, nhằm 

bồi dưỡng phát triển toàn diện cho các em thiếu nhi về Đức - Trí - Thể - Mỹ. 

- Tổ chức hoạt động các lớp năng khiếu thể thao phải đảm bảo chất lượng, 

nội dung và yêu cầu của chương trình học. Kết thúc khóa học phải đảm bảo trên 

95% học sinh đạt yêu cầu trở lên. 

- Đảm bảo nghiêm ngặt các điều kiện, yêu cầu phòng chống dịch bệnh 

covid-19 trong các lớp. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG, KINH PHÍ 

1. Đối tượng tham gia: 

Là các em học sinh, thanh thiếu niên đang sinh hoạt và học tập trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. 
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2. Thời gian, địa điểm 

2.1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 08/6/2021 

- Đăng ký gửi về: Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Cao 

Bằng, số 032 Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.  

Sđt: 0965105868. 

Liên lạc với BTC lớp học: 

- Bà: Đỗ Thị Thu Trang (Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố 

Cao Bằng), Sđt: 0965105868, Gmail: dotrangspcb@gmail.com 

- Ông: Nguyễn Thanh Hà (Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố 

Cao Bằng), Sđt: 0853391234, Gmail: hattcb2019@gmail.com 

Khai mạc các lớp học: 08h30’ ngày 14 tháng 6 năm 2021. 

Tổng kết các lớp học: 09h00’ ngày 15 tháng 8 năm 2021. 

Địa điểm khai mạc, bế mạc: tùy theo địa điểm các môn học 

3. Nội dung 

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác viên hiện có, 

Ủy ban nhân dân Thành phố tuyển sinh các lớp năng khiếu thể thao hè năm 

2021 cụ thể như sau: 

3.1. Môn Quần vợt 

3.1.1. Danh sách và thời gian các lớp học 

Lớp 1 và 2: Lớp dành cho học sinh độ tuổi từ 6 - 11 tuổi 

Thời gian học: 06h30 - 8h30 (thứ 2-4-6) hoặc (thứ 3-5-7) 

Lớp 3 và 4: Lớp dành cho học sinh độ tuổi từ 12 - 15 tuổi 

Thời gian học: 15h30 - 17h30 (thứ 2-4-6) hoặc (thứ 3-5-7) 

3.1.2. Lệ phí: 500.000đ/1 học sinh/tháng 

3.1.3. Địa điểm học: Sân Quần vợt Thái Dương - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Cao Bằng. 

3.1.4. Đội ngũ huấn luyện 

- Huấn luyện viên: Hoàng Văn Hiển -  HLV Quần vợt cấp 1 quốc gia 

- Trợ giảng: Đàm Thị Thiện. 

3.2. Môn Bóng rổ 

3.2.1. Danh sách và thời gian các lớp học 

Lớp 1 và 2: Lớp dành cho học sinh độ tuổi từ 6 - 11 tuổi 

Thời gian học: 06h30 - 8h30 (thứ 2-4-6) hoặc (thứ 3-5-7) 

Lớp 3 và 4: Lớp dành cho học sinh độ tuổi từ 12 - 15 tuổi 

Thời gian học: 15h30 - 17h30 (thứ 2-4-6) hoặc (thứ 3-5-7) 

3.2.2. Lệ phí: 500.000đ/1 học sinh/tháng 
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3.2.3. Địa điểm học: Sân Bóng rổ trường THCS Đề Thám, km5 phường Đề 

Thám, thành phố Cao Bằng 

3.2.4. Đội ngũ huấn luyện 

- Huấn luyện viên: Lê Đình Phương - HLV Bóng rổ cấp 1 quốc gia. 

- Trợ giảng: Nông Thị Hồng Ngọc. 

3.3. Môn Bóng bàn 

3.3.1. Danh sách và thời gian các lớp học 

Lớp 1 và 2 : Lớp dành cho học sinh các độ tuổi từ 6 - 15 tuổi 

Thời gian học: 06h - 08h (thứ 2-4-6) hoặc (thứ 3-5-7) 

Lớp 3: Lớp dành cho học sinh các độ tuổi từ 6 - 15 tuổi 

Thời gian học: 17h00 - 19h00 (thứ 2-4-6) 

3.3.2. Lệ phí: 600.000đ/1 học sinh/tháng 

3.3.3. Địa điểm học: Sân Bóng bàn Ủy ban nhân dân Thành phố 

3.3.4. Đội ngũ huấn luyện 

- Huấn luyện viên: Nguyễn Thanh Hà - HLV bóng bàn cấp 1 quốc tế. 

- Trợ giảng: Tạ Ngọc Quỳnh. 

3.4. Môn Bơi lội 

3.4.1. Danh sách và thời gian các lớp học 

Lớp 1 và 2: Dành cho tất cả các độ tuổi từ 5 - 18 tuổi 

Thời gian học: 07h30 - 09h30  (thứ 2-4-6) hoặc (thứ 3-5-7) 

Lớp 3 và 4: Dành cho tất cả các độ tuổi từ 5 - 18 tuổi 

Thời gian học: 15h30 - 17h30 (thứ 2-4-6) hoặc (thứ 3-5-7) 

Lớp 5 và 6: Dành cho tất cả các độ tuổi từ 18 - 30 tuổi 

Thời gian học: 19h00 - 20h30 (thứ 2-4-6) hoặc (thứ 3-5-7) 

3.4.2. Lệ phí: 700.000đ/1 học sinh/khóa 10 - 12 buổi 

(Cam kết 100% học viên biết bơi) 

3.4.3. Địa điểm học: Bể bơi sông Mãng, phường Đề Thám, thành phố Cao 

Bằng. 

3.4.4. Đội ngũ huấn luyện 

- Huấn luyện viên 1: Trịnh Hoài Đức (Cử nhân TDTT chuyên sâu môn 

Bơi lội, có kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện) 

- Huấn luyện viên 2: Trịnh Văn Công (Thạc sĩ TDTT, có kinh nghiệm 

nhiều năm huấn luyện); 

- Huấn luyện viên 3: Đinh Thị Ngọc (Cử nhân TDTT, có kinh nghiệm 

nhiều năm huấn luyện) 

* Lưu ý: 

- Học sinh đăng ký học tối thiểu 02 tháng (trừ môn Bơi lội); 
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- Mỗi lớp học chỉ tuyển sinh tối đa 10 học viên để đảm bảo công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19; 

- Các học viên đến học chỉ cần chuẩn bị trang phục thể thao, giày thể thao  

( đối với môn Bơi lội chuẩn bị kính bơi, mũ bơi), trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông Thành phố đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện.  

4. Kinh phí: 

Kinh phí tổ chức, tuyên truyền và mua sắm các dụng cụ phục vụ công tác 

giảng dạy được đảm bảo từ nguồn ngân sách sự nghiệp thể dục - thể thao năm 

2021 của Trung tâm Văn và Truyền thông thành phố Cao Bằng; Các nguồn hợp 

pháp khác theo quy định của pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố: 

Định hướng cho Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố khảo sát 

và liên hệ địa điểm dạy học; kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất, các dụng cụ dạy 

học; tham mưu kế hoạch tổ chức các lớp năng khiếu thể thao hè năm 2021.  

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố: 

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp học hè năm 

2021; chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ và các điều kiện cần thiết khác. Đặc biệt 

chú trọng công tác phòng chống dịch bện covid-19. 

- Tham mưu cho Ban Tổ chức ban hành các thông báo, công văn, liên hệ hỗ 

trợ với các đơn vị liên quan; xây dựng chương trình, nội quy, quy chế của lớp 

học, xếp lịch học và chỉ đạo công tác tổ chức; chủ động liên hệ, phối hợp với các 

huấn luyện viên, cộng tác viên giảng dạy các lớp học hè theo đúng kế hoạch; 

phân công viên chức trung tâm tham gia các công tác quản lý và tổ chức. 

- Tổ chức khai mạc và bế mạc lớp học, chuẩn bị mẫu đăng ký tham gia;  

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các giải thi đấu thường niên cho các em 

học sinh sau khóa học (nếu được cho phép).  

- Thực hiện tốt công tác truyền thông về mục đích, ý nghĩa, quy mô của các 

lớp học; 

- Tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ công tác tuyển sinh, khai giảng, 

bế giảng các lớp học; 

- Khi tổ chức các lớp học, phải đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế (thông điệp 5 K: 

"Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế"). 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố: 

 - Có trách nhiệm tuyên truyền, phối hợp và thông báo cho các Trường học 

cơ sở, Tiểu học để học sinh biết và đăng ký tham gia các môn năng khiếu; Chủ 

động phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố thực hiện 

tốt công tác tuyển sinh, tuyên truyền kế hoạch tổ chức các lớp năng khiếu thể 

thao hè năm 2021 đạt hiệu quả. 
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- Hỗ trợ về cơ sở vật chất môn Bóng rổ phục vụ giảng dạy các lớp hè, cụ 

thể là sân Bóng rổ Trường THCS Đề Thám, km5 phường Đề Thám, thành phố 

Cao Bằng. 

- Sau khóa học, phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành 

phố lựa chọn các em học sinh có năng khiếu để đào tạo, bồi dưỡng hướng tới 

tham gia các giải thể thao cấp tỉnh và khu vực. 

4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố thực hiện tốt 

công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn. 

5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố: 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố tuyên truyền 

về kế hoạch tổ chức các lớp năng khiếu thể thao hè của Thành phố đến các đoàn 

viên, thanh thiếu niên trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố. 

6. Văn phòng HĐND - UBND Thành phố:  

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố đảm bảo 

công tác in ấn các văn bản, kế hoạch, công văn gửi các đơn vị liên quan. 

7. Các đơn vị xã, phường; Các cơ quan, đơn vị: 

Triển khai kế hoạch đến cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, tuyên truyền, vận 

động con em trên địa bàn tham gia các lớp năng khiếu thể thao hè năm 2021. 

8. Đội ngũ huấn luyện: 

- Có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông xây 

dựng giáo trình dạy học cụ thể; Đảm bảo về thời gian, chất lượng chuyên môn 

của các khóa học. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức các lớp năng khiếu thể thao hè năm 2021. Ủy 

ban nhân dân Thành phố Cao Bằng trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan 

tâm, thực hiện./ 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh CB (để báo cáo);  

- Sở Văn hóa, TT&DL tỉnh Cao Bằng (để báo cáo); );  

- Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP (b/c);  

- Các phòng, ban, đơn vị TP;  

- Các đơn vị xã, phường; Các cơ quan, đơn vị; 

- Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố;  

- Lưu VT, VHTT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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