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THÔNG BÁO KẾT LUẬN 

tại buổi làm việc của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các đơn vị 

liên quan về việc lắp đặt xà đơn tại các trường THCS, THPT 

theo đơn đê nghị của Hội Ái mộ Yersin  

--- 

Chiều ngày 17/7/2017, tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí 

Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp về việc lắp xà đơn tại các trường trung học cơ sở, 

trung học phổ thông theo đơn đề nghị của ông Nguyễn Thi Thanh - Ủy viên 

Ban Chấp hành Hội Ái mộ Yersin, đại diện Hội Ái mộ Yersin. Tham dự cuộc 

họp có: 

Bà Hoàng Thị Lý - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh 

đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Ông Võ Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện Sở 

Văn hóa và Thể thao; 

Ông Nguyễn Minh Á - Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo 

dục và Đào tạo; 

Ông Nguyễn Mai Trung Quốc - Chuyên viên phòng Giáo dục trung học, 

Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Ông Nguyễn Thi Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ái mộ Yersin, đại 

diện Hội Ái mộ Yersin. 

Sau khi nghe ông Nguyễn Thi Thanh trình bày đề xuất của Hội Ái mộ 

Yersin trong việc trang bị miễn phí bộ xà đơn phục vụ việc dạy - học thể dục 

tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trong tỉnh; nghe ý kiến của 

đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao về vấn đề này, đồng 

chí Hồ Văn Mừng kết luận: 

1. Ghi nhận sự tích cực, nhiệt tình, quan tâm lo lắng đến việc cải thiện 

chiều cao cho học sinh của Hội Ái mộ Yersin và cá nhân ông Nguyễn Thi 

Thanh trong việc vận động các nhà hảo tâm trang bị miễn phí, đồng thời vận 

động ngành Giáo dục và Đào tạo cho lắp đặt các bộ xà đơn phục vụ việc dạy - 

học thể dục tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trong tỉnh. Ghi 

nhận các ý kiến trao đổi, giải trình có lý, có tình của đại diện Sở Giáo dục và 

Đào tạo.  
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Tuy nhiên việc dạy - học thể dục phải thực hiện theo Khung phân phối 

chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông được quy định tại công văn 

số 7608/BGDĐT-GDTrH, ngày 31/8/2009 (áp dụng từ năm học 2009-2010) và 

các văn bản hướng dẫn liên quan khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vì vậy đề 

nghị Sở Giáo dục và Đào tạo sớm có văn bản xin ý kiến của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc dạy và học nội dung Xà đơn trong môn thể dục dụng cụ ở bậc 

trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đồng thời cung cấp danh sách các 

trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh và tạo điều kiện 

cho Hội Ái mộ Yersin thực hiện việc trang bị miễn phí bộ xà đơn tại các 

trường học. 

Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản nói rõ việc dạy - học nội dung Xà 

đơn là thuộc Chương trình chính khóa hoặc ngoại khóa, thì Sở Giáo dục và 

Đào tạo trả lời chính thức cho ông Nguyễn Thi Thanh và hướng dẫn các trường 

triển khai thực hiện theo Chương trình, sự hướng dẫn hiện hành của Bộ. Nếu 

Bộ Giáo dục và Đào tạo không có quy định về dạy - học nội dung môn thể dục 

này, thì các trường có thể khai thác bộ xà đơn như một dụng cụ phục vụ hoạt 

động thể dục, thể thao ngoài giờ học. Các trường nên thường xuyên hướng dẫn 

và quản lý tốt việc sử dụng dụng cụ xà đơn được trang bị tại trường nhằm tránh 

những rủi ro cho học sinh trong quá trình tập luyện. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ 

xem xét việc triển khai đề tài khoa học nghiên cứu việc đưa môn xà đơn vào 

phục vụ hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh bậc trung học cơ sở, trung 

học phổ thông ở tỉnh Khánh Hòa.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin thông báo để các đơn vị, cá nhân biết và thực hiện. 

 

                                                                  T/L TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                                              PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- UBND tỉnh, 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, 

- Sở Văn hóa và Thể thao,                                                                  (đã ký) 

- Ông Nguyễn Thi Thanh, 

- Các phòng chuyên môn thuộc Ban, 

- Lưu TGTU, Phòng Khoa giáo.                                               Nguyễn Thị Sâm                                                           

                                                                                   

                                                                                         

 

 


