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TỈNH UỶ BÌNH THUẬN                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  số 21 – CT/TU                                                 Phan thiết, ngày 29 tháng 01 năm 2003 

 

CHỈ THỊ 
VỀ PHÁT TRIỂN THỂ DỤC - THỂ THAO ĐẾN NĂM 2010 

 

Qua 8 năm thực hiện Chỉ thị 36 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

(khoá VII) và Chỉ thị 30 – CT/TV của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá VIII), sự nghiệp 

thể dục thể thao tỉnh ta đã có những chuyển tiến bộ, góp phần quan trọng thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được mở 

rộng đến nhiều đối tượng, địa bàn dân cư với loại hình ngày càng phong phú, đáp ứng 

một phần nhu cầu vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khoẻ của nhân dân. Thể thao thành 

tích cao đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động thể thao ngày càng mở 

rộng quan hệ với các tỉnh trong khu vực và trong nước. Công tác tổ chức, phương thức 

quản lý ngành thể dục thể thao từng bước được đổi mới. Các Trung tâm thể dục thể 

thao cấp huyện, thành phố và tỉnh được hình thành và phát huy được vai trò hạt nhân 

thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển. Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, 

trang thiết bị cho ngành thể dục thể thao từ tỉnh đến huyện, thành phố được quan tâm 

hơn. 

Tuy nhiên, phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển chưa mạnh, nhất là 

ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chất lượng công tác giáo 

dục thể chất và các hoạt động thể dục - thể thao trong trường học chưa cao. Công tác 

đào tạo và xây dựng lực lượng vận động viên thể thao  thành tích cao còn nhiều hạn 

chế, thành tích của nhiều môn thể thao còn thấp so với trình độ chung của cả nước. 

Quản lý nhànước về thể dục thể thao trên một số mât chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát 

triển. Kinh phí đầu tư cho thể dực thể thao hàng năm tuy có tăng nhưng còn ở mức 

thấp. Xã hội hoá  hoạt động thể dục thể thao chưa mạnh. 

Nguyên nhân chủ yếu của những yếu kém, tồn tại nêu trên là do cấp uỷ Đảng, 

chính quyền các ngành, các cấp quán triệt chưa sâu sắc các quan điểm của Đảng đối 

với phát triển thể dục thể thao nên sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chưa đúng mức. 

Công tác quản lý, chỉ đạo đối với thể dục thể thao chậm đổi mới. Đội ngũ cán bộ, huấn 

luyện viên, giáo viên, hướng dẫn viên thể dục thể thao, nhất là tuyến cơ sở còn nhiều 

thiếu và yếu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động thể dục thể thao còn thiếu lâc 

hậu. 

Để tiếp tục thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, triển 

khai thực hiện tốt Chỉ thị 17 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và phương 

hướng, nhiệm vụ về phát triển thể dục - thể thao đả được Đại hội lần thứ X Đảng bộ 

tỉnh xác định; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền tập trung 

thực hiện tốt những việc sau: 

1. Tổ chức quán triệt sâu kỹ Chỉ thị 17 – CT/TW, ngày 23/10/2002 của Ban Bí 

thư Trung ương  Đảng , tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận  thức và trách nhiệm của 

các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và các ngành đối với nhiệm vụ 

phát triển thể dục - thể thao nhằm nâng cao thể lực, bồi dưỡng ý chí, phát huy nhân tố 

con người, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước và địa 

phương. 

2. Có kế hoạch chỉ đạo phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần 

chúng ở sở xã , phường, thị trấn, trường học cho tất cả các đối tượng , lực lượng vũ 
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trang; chú trọng địa bàn nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đảm 

bảo đến năm 2005 có 15 – 20% và năm 2010 có 25% dân số luyện tập thể dục - thể 

thao thường xuyên. 

3. Đẩy mạnh hoật động thể dục thể thao, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất 

trong trường học, phấn đấu có đủ giáo viên chuyên trách thể  dục - thể thao theo quy 

địng; trường học phải có sân tập, từng bước xây dựng phòng tập thể dục đúng tiêu 

chuẩn. Ngành giáo dục – đào tạo chủ động phối hợp với ngành thể dục thể thao và các 

ngành liên quan tiến hành xây dựng các Câu lạc bộ thể dục thể thao trong trường học 

4. Xây dựng mạng lưới hướng dẫn viên, vận động viên thể thao làm nòng cốt cho 

phong trào. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ thể dục thể thao có trình độ chuyên 

môn cao, huấn luyện viên đẳng cấp. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng 

hợp lý đối với huấn luyện viên, vận động viên. Có chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ 

cán bộ thể dục thể thao, ưu tiên đào tạo cán bộ cho cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số. Củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo tài năng thể thao từ cơ sở và trường 

năng khiếu - nghiệp vụ thể dục thể thao nhằm bổ sung lực lượng tài năng trẻ, giỏi ở 

nhiều bộ môn cho các đội truyển của tỉnh; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo 

đức và ý chí thể dục thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ thể dục -  

thể thao 

5. Từng bước hình thành các trung tâm thể dục thể thao, các Câu lạc bộ thể dục 

thể thao từng môn, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Khai thác cà 

phát huy thế mạnh các môn thể thao truyền thống của địa phương. Có chiến lược, kế 

koạch, biện pháp đầu tư có hiệu quả các môn thể thao mũi nhọn để giữ vững và nâng 

thành tích thể thao của tỉnh trong các cuộc thi đấu thể thao trong nước và góp phần vào 

thành tích chung của quốc gia trên đấu trường khu vực và quốc tế. Đầu tư phát triển 

mạnh đội bóng đá của tỉnh 

6. Tăng mức  đầu tư ngân sách nhà nước cho công tác thể dục thể thao. Quan tâm 

đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động thể dục - thể thao. Ưu tiên đầu tư 

phát truển thể dục thể thao trong trường học, vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. Hoàn thiện quy hoạch đất đai và xây dựng cơ sở vật chất để báo 

đảm điều kiện tối thiểu cho hoạt động thể dục thể thao , nhất là ở cơ sở. Phấn đấu đến 

trước năm 2010, cơ bản hoàn chỉnh các hạng mục công trình cho Trung tâm thể dục  

thể thao các huyện, thành phố. Xây dựng mới sân bóng đá; từng bước xây dựng khu 

Liên hợp thể dục thể thao tỉnh và xây dựng hoàn chỉnh Trường năng khiếu - nghiệp vụ 

thể dục thể thao tỉnh. Hình thành dần để đến năm 2010 hầu hết các xã, phường, thị trấn 

đều có khu trung tâm thể dục thể thao gắn với trường học, các điểm vui chơi của 

Thanh thiếu niên. 

Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển 

thể dục -  thể thao của tỉnh. Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia 

đào tạo tài năng thể dục thể thao, lập các câu lạc bộ thể dục thể thao và tài trợ cho hoạt 

động  thể dục thể thao trong tỉnh 

7. UBND các cấp tăng cường quản lý nhà nước đối với thể dục thể thao. UBND 

tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp, hộ trợ ngành  thể dục thể thao triển khai 

thực hiện tốt quy hoạch phát triển   thể dục - thể thao đến năm 2010. Sở  thể dục - thể 

thao chủ động phối hợp với các ngành, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch phát 

triển thể dục - thể thao cụ thể cho từng giai đoạn 
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Các huyện, thành uỷ, đảng uỷ, các sở, ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể theo 

chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở thể dục - thể thao có trách nhiệm giúp Ban Thường 

vụ hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai Chỉ thị 17 –CT/TW của Ban bí thư Trung 

ương và chỉ thị này của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; định kỳ có báo cáo kết quả để 

Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo. 
 
Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- ĐĐ HDND, BCS Đảng UBND tỉnh;                                      

- Các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; 

- Các sở, ngành, mặt trận, đoàn thể; 

- Các ban Tỉnh uỷ; 

- Các đồng chí UVTV Tỉnh uỷ; 

- Lưu VPTU. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ  

 
 
 
 
 

Huỳnh Văn Tí 
 


