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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam 

đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang  
 
 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 

1054/SVHTT-QLTDTT ngày 04/6/2020 về việc tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện 

Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa, 

 Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang báo cáo kết quả thực hiện như sau:   

I. BỐI CẢNH, ĐẶC ĐIỂM TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC 

Thực hiện đường lối của Đảng ta về phát triển công tác thể dục thể thao trong 

thời kỳ đổi mới, “Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, tầm vóc con 

người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi. Tăng cường thể lực 

của thanh niên. Phát triển mạnh thể dục, thể thao, kết hợp thể thao phong trào và thể 

thao thành tích cao, dân tộc và hiện đại. Có chính sách và cơ chế phù hợp để bồi 

dưỡng và phát triển tài năng, đưa thể thao nước ta đạt vị trí cao ở khu vực, từng 

bước tiếp cận với châu lục và thế giới ở những bộ môn Việt Nam có ưu thế” (Văn 

kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam), việc xây 

dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2020 

đề ra những nhiệm vụ, bước đi cụ thể nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của 

Đảng ta đối với sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao Việt Nam thời kỳ hội nhập 

quốc tế trong 10 năm tới là cần thiết, góp phần tạo dựng đội ngũ nhân lực có đủ trí 

tuệ và sức lực đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện 

đại vào năm 2020. 

Thể dục, thể thao là một trong ba lĩnh vực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch chịu trách nhiệm quản lý.Vì vậy, Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến 

năm 2020 được hình thành trong tổng thể phát triển hài hòa cùng với các lĩnh vực 

văn hóa và du lịch… nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy nhau, hỗ trợ nhau 

cùng phát triển, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, mà thể 

dục, thể thao đóng vai trò chủ đạo đối với sự nghiệp bảo vệ, nâng cao sức khỏe, tạo 

dựng nhân cách và lối sống lành mạnh của các thế hệ người Việt Nam. 

Tính đến nay, trên địa bàn thành phố đã hình thành nhiều Câu lạc bộ thể dục, 

thể thao như: Cờ vua, Bóng rổ, Bơi, Bóng đá, Bóng chuyền, Thể dục thể hình, 



Arobic,...., cung cấp cho tỉnh nhà nhiều vận động viên ưu tú tham gia vào các giải 

đấu thể dục, thể thao toàn quốc có thành tích cao. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai Chiến lược 

Đã quán triệt và tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân 

viên và nhân dân về mục đích và ý nghĩa của chiến lược phát triển thể dục, thể thao . 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của 

địa phương, gia đình, nhà trường và xã hội đối với việc phát triển giáo dục thể chất 

nói riêng và phong trào thể dục thể thao nói chung. 

+ Xây dựng kế hoạch cụ thể theo cho từng năm và huy động sự tham gia có 

hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông; tổ chức nhiều giải thi đấu cho 

nhiều bộ môn với các nhóm tuổi, độ tuổi khác nhau tham gia.  

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành các Kế hoạch: 

+ Kế hoạch số 3127/UBND-VHTT ngày 08/8/2011 về việc phát triển thể dục, 

thể thao thành phố Nha Trang giai đoạn 2011-2015; 

+ Kế hoạch số 3986/UBND-VHTT ngày 07/10/2016 về việc phát triển thể 

dục, thể thao thành phố Nha Trang giai đoạn 2016-2020. 

+ Kế hoạch số 4338/UBND-TTVHTT ngày 11/10/2013 của UBND thành phố 

Nha Trang về Kế hoạch Phát triển thể dục, thể thao thành phố Nha Trang theo 

Chương trình hành động số 09-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể 

dục, thể thao đến năm 2020. 

2. Đánh giá việc tổ chức thực hiện Chiến lược 

2.1. Đánh giá nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao cho mọi người 

a) Nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao quần chúng 

 Cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện than thể theo gương Bác Hồ vĩ đại: 

- UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 11018/QĐ-UBND 

ngày 13/11/2012 về Kế hoạch triển khai Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2020; Quyết 

định số 54/QĐ-UBND ngày 03 /01/2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai 

Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thành phố 

Nha Trang  và Tổ Chuyên viên giúp việc. 

 - UBND thành phố rất coi trọng việc phát động Cuộc vận động “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Công tác tuyên truyền được tổ chức 

từ các buổi tập luyện tập trung đông người và các hoạt động tổ chức thi đấu giải 



hằng năm của từng địa phương, cơ quan đơn vị. Qua mỗi đợt phát động đều có đánh 

giá rút kinh nghiệm để mọi người tham gia đông đảo hơn và việc tập luyện là có ích 

nhằm đem lại một thể lực tốt và không ngừng nâng cao trí lực. 

 - Chỉ tính riêng đợt phát động ngày 08/4/2012 tại Công viên Yến Phi, phường 

Xương Huân, thành phố Nha Trang, đã tập hợp 34 đoàn đến dự và có 1.000 người 

tham gia buổi lễ do thành phố chủ trì và phát động. 

 - Trên cơ sở tài liệu hướng dẫn tập luyện từng bộ môn, các huấn luyện viên, 

hướng dẫn viên và cộng tác viên thể dục, thể thao tập trung hướng dẫn cho các vận 

động viên thể dục, thể thao tuân thủ theo phương pháp và quy trình tập luyện. 

- Công tác xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về thể dục, thể 

thao quần chúng tại các cấp, số lượng cơ sở được xây mới, sửa chữa nâng cấp, số 

lượng các Câu lạc bộ thể dục, thể thao  được quan tâm.  

+ Việc xây dựng và củng cố thiết chế về thể dục, thể thao quần chúng từ 

thành phố đến các xã, phường thường xuyên được quan tâm, trên cơ sở bảo đảm 

phấn đấu có Trung tâm thể dục, thể thao, có Câu lạc bộ và có vận động viên.  

 + Cơ sở phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao hằng năm đều được cải tạo, 

nâng cấp để phục vụ cho hoạt động tập luyện của các vận động viên và nhân dân, 

đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa mua sắm mới dụng cụ tập luyện. 

+ Đến nay có 86 Câu lạc bộ thể dục, thể thao được thành lập tại 27/27 xã, 

phường được hoạt động thường xuyên và cũng là nơi diễn ra tổ chức các giải thể 

thao quần chúng hàng năm của từng địa phương.  

+ Xác định các Câu lạc bộ thể dục, thể thao ở cơ sở là nơi tập hợp những 

người yêu thích những môn thể dục, thể thao và cũng là nơi có thể cung cấp vận 

động viên cho các giải thi đấu từ cơ sở đến thành phố. Vì vậy, sự ra đời của mỗi một 

cơ sở, Câu lạc bộ mới chính là sự đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng 

nơi đây phát triển mạnh. 

+ Nhằm phát huy vai trò của các Câu lạc bộ thể dục, thể thao hiện có, hàng 

năm thành phố đều tổ chức kiểm tra và giám sát hoạt động một số Câu lạc bộ nhằm 

khuyến khích tính tích cực hoạt động của Câu lạc bộ, đồng thời góp ý xây dựng bảo 

đảm Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả và đúng pháp luật quy định. 

- Hàng năm tổ chức tốt Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân ở cấp cơ sở 

và cấp thành phố. 

- Hàng năm thành phố vẫn duy trì một số môn thể thao dân tộc mà vận động 

viên cần có sức khỏe bền bỉ và dẻo dai như: Môn Đẩy gậy, Kéo co, Vác vật nặng, 

Nhảy bao bố trong các Hội thi dành cho công nhân, công chức, viên chức và người 

lao động và tại các hội thao hàng năm của cấp xã, phường. Thông qua các Hội thi 

này nhằm phát huy truyền thống của các môn thể thao dân tộc, giúp cho mọi người 



nhận thức được ý nghĩa của các môn thể thao này và luôn có sức khỏe tốt để học 

tập, công tác và lao động. 

- Để làm tốt công tác phát triển thể dục, thể thao nhất là tổ chức các giải thi 

đấu hàng năm, thành phố đã tuyển chọn được một số vận động viên đạt thành tích 

cao của giải và bồi dưỡng nghiệp vụ, bình quân mỗi năm có khoảng 50 vận động 

viên, để tỉnh tiếp tục huấn luyện tham gia giải thi đấu toàn quốc. Các môn thể thao 

trọng điểm và có thế mạnh của thành phố như: Cờ vua, Cờ tướng, Cầu lông, các 

môn võ thuật; Việc tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng, chủ yếu tập trung các 

giải thi đấu, Hội thi thể thao theo kế hoạch hoặc hưởng ứng các ngày lễ lớn hàng 

năm. Bình quân hàng năm thành phố tổ chức 50 giải, cấp xã, phường 100 giải. 

Ngoài ra, thành phố còn giúp cho các Sở, ngành của tỉnh tổ chức từ 15 đến 20 giải 

tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố; Công tác tổ chức giải, 

Hội thi thể thao đều tuân thủ theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao, mỗi 

giải và Hội thi đều thành lập Ban Tổ chức và xây dựng điều lệ giải thi đấu thể thao. 

Trong tổ chức giải không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong thi đấu, nhất là môn 

Bóng đá và các môn thể thao thành tích cao; Theo quy định thì thành phố Nha Trang 

không có chức năng đào tạo những vận động viên thể thao thành tích cao theo 

hướng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thành phố cũng hết sức quan tâm để xây dựng lực 

lượng vận động viên có nhiều thành tích trong thi đấu, để cung cấp cho Trung tâm 

Huấn luyện Kỹ thuật Thể thao tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tuyển chọn, quản lý và đào 

tạo. 

- Từng bước việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong thể dục, 

thể thao, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố Nha Trang đã xây 

dựng phần mềm Công nghệ thông tin và đã đưa vào sử dụng bằng hình thức bốc 

thăm môn Cờ vua, Cờ tướng và cách tính điểm môn Việt dã. Hiện nay, tiếp tục 

nghiên cứu để ứng dụng khoa học công nghệ trong một số môn khác, để bảo đảm 

từng bước nâng cao và hoàn thiện công tác tổ chức giải thi đấu. 

Về thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước: UBND 

thành phố Nha Trang đã ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc, cụ thể là: 

 - Kế hoạch số 6080/KH-UBND-VHTT ngày 25/10/2016 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em 

trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2016-2020. 

 - Kế hoạch số 1422/KH-UBND-VHTT ngày 15/3/2017 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc tổ chức dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu 

học trên địa bàn thành phố Nha Trang.  



 - Kế hoạch số 3121/KH-UBND ngày 25/5/2017 của UBND thành phố Nha 

Trang về việc tổ chức hoạt động hè năm 2017.  
 - Kế hoạch số 3122/KH-UBND ngày 25/5/2017 của UBND thành phố Nha 

Trang về việc tổ chức tập huấn bơi lội và phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu 

nhi, học sinh hè năm 2017. 
 

- Văn bản số 3392/UBND-LĐTBXH ngày 05/6/2017 của UBND thành phố 

Nha Trang về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em. 

 - Kế hoạch số 3995/KH-UBND-VHTT ngày 27/6/2017 của UBND thành phố 

Nha Trang về việc triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối 

nước trẻ em thành phố Nha Trang giai đoạn 2017-2020.  
 - Kế hoạch số 6732/KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND thành phố Nha 

Trang về việc tổ chức dạy bơi phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu học trên 

địa bàn thành phố Nha Trang năm học 2017-2018. 

 - Văn bản số 7972/UBND-LĐTBXH ngày 20/11/2017 của UBND thành phố 

Nha Trang về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trong 

mùa mưa, lũ, bão.  
 - Kế hoạch số 3539/KH-UBND ngày 30/5/2018 của UBND thành phố Nha 

Trang về việc tổ chức hoạt động hè năm 2018.  
 - Kế hoạch số 3540/KH-UBND ngày 30/5/2018 của UBND thành phố Nha 

Trang về việc tổ chức tập huấn bơi lội và phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu 

nhi, học sinh hè năm 2018. 

- Văn bản số 4247/UBND-VHTT ngày 30/5/2019 của UBND thành phố Nha 

Trang V/v đẩy mạnh Chương trình bơi an toàn và phòng, chống đuối nước trẻ em 

năm 2019;  

- Kế hoạch số 1491/KH-UBND ngày 29/5/2019 V/v Tổ chức tập huấn bơi lội, 

phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2019; 

- Kế hoạch số 3871/KH-UBND-VHTT ngày 20/5/2019 V/v Tổ chức Lễ phát 

động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019 trên địa bàn 

thành phố Nha Trang. 

- Kế hoạch số 2559/KH-UBND-VHTT ngày 16/4/2020 V/v Tổ chức Lễ phát 

động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 trên địa bàn 

thành phố Nha Trang. 

UBND các xã, phường, các đơn vị liên quan như Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Thành đoàn Nha Trang cũng ban hành 

nhiều văn bản, kế hoạch thực hiện Chương trình. 



- Hàng năm, UBND thành phố đều triển khai kịp thời các văn bản của UBND 

tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao đến UBND các xã, phường về công tác phòng, 

chống đuối nước trẻ em bằng hình thức tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận 

thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước trẻ em trong gia đình, trường học, cộng 

đồng và xã hội, cấp phát trên 1000 cẩm nang, tài liệu về phòng, chống tai nạn, 

thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em. Đã thực hiện tuyên truyền trực quan 

được 652 câu khẩu hiệu, 482 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh. 

Đồng thời phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Thành đoàn Nha Trang tổ chức 28 buổi tuyên truyền công tác phòng 

chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em và triển khai hoạt động dạy bơi, 

kỹ năng phòng, chống đuối nước  vào các dịp hè hàng năm cho các em học sinh.  

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố phối hợp với Thành đoàn 

Nha Trang tổ chức lớp dạy bơi phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn thành 

phố vào dịp hè. Bên cạnh đó, nhằm đánh giá kết quả, chất lượng của các em trong 

quá trình học bơi, Trung tâm đã tổ chức 04 Giải Bơi thiếu niên – nhi đồng thành phố 

và 02- Giải bơi biển cho mọi độ tuổi với sự tham gia gần 500 em học sinh thuộc 25 

xã, phường trên địa bàn thành phố. 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện tổ chức 18 buổi 

tuyên truyền, tư vấn cộng đồng bảo vệ, chăm sóc trẻ em đặc biệt là công tác phòng, 

chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em cho cán bộ thôn, tổ, trẻ em, học 

sinh, hộ gia đình, người dân tại 18 xã, phường. Và phối hợp các cơ quan liên quan, 

UBND xã, phường thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình, đơn vị xây dựng 

chú ý đặt các biển báo nguy hiểm tại các công trình đang thi công, đặt cảnh báo, rào 

chắn nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước (sông, suối, ao, hồ, hố nước, bể 

nước...) 

Về công tác xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường hệ thống thiết chế thể dục 

thể thao quần chúng: 

- Từ 2010-2020, UBND thành phố đã tiến hành lắp đặt nhiều bộ dụng cụ 

luyện tập thể dục thể thao phục vụ nhân dân tại tuyến công viên bờ biển đường Trần 

Phú, Công viên Yến Phi, tại một số vị trí công cộng…. 

- Từ 2015-2020, kết hợp chương trình xây dựng nông thôn mới, đã đầu tư xây 

dựng 31 thiết chế văn hóa, trong đó có 7 Trung tâm Văn hóa – Thể thao và  24 Nhà 

văn hóa cho 7 xã nông nghiệp với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng. 

Về phát triển các thể thao giải trí và kinh doanh dịch vụ thể thao gắn với hoạt 

động văn hóa du lịch: 

Với điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi, lại là trung tâm kinh tế, chính trị, 

xã hội của tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nên ở Nha 

Trang các dịch vụ kinh doanh thể thao rất phát triển với nhiều bộ môn phong phú 



như: Yoga, bóng đá, bóng bàn, thể dục thể hình, Billiards, võ thuật (vovinam, 

karate, …) 

Đặc biệt, với thế mạnh về du lịch biển cùng hệ thống cơ sở dịch vụ của ngành 

du lịch khá hoàn chỉnh, Nha Trang có nhiều thuận lợi để phát triển các bộ môn thể 

thao biển như lặn biển, dù kéo, dù lượn, mô tô nước… 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung về kết quả đạt được 

- Được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của UBND  tỉnh Khánh Hòa, Lãnh 

đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn 

thể có liên quan của tỉnh và thành phố, các xã, phường nên việc triển khai thực hiện 

Chiến lược phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn thành phố 

đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. 

+ Đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức sang hành động, từ thành 

phố đến các cơ quan, đơn vị và xã, phường nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy 

Đảng và chính quyền về công tác thể dục, thể thao.  

+ Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã xác định rõ nhiệm vụ, vai trò phát 

triển thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu 

sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 

ủy, chính quyền đối với phát triển thể dục thể thao có chuyển biến toàn diện và 

thường xuyên hơn, giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; tạo không 

khí mới thu hút đông đảo nhân dân tự nguyện tham gia vào các hoạt động thể dục 

thể thao; công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thể dục, thể thao, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác xã hội hoá các hoạt động thể dục thể thao, tạo những động 

lực mới cho phát triển thể dục, thể thao, đặc biệt trong hoạt động thể thao thành tích 

cao, thể thao quần chúng, thể thao trong lực lượng vũ trang, cơ quan đơn vị hành 

chính sự nghiệp thành phố góp phần nâng cao thành tích hoạt động thể dục, thể thao 

của thành phố.  

+ Phong trào thể dục, thể thao trong đội ngũ công nhân, công chức, viên chức 

và người lao động cũng đã có nhiều sự quan tâm đặc biệt. Hàng năm, Liên đoàn Lao 

động thành phố, Hội Nông dân thành phố, Thành đoàn và các lực lượng vũ trang 

của thành phố, đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nhiều giải thi đấu thể 

thao thu hút nhiều vận động viên tham gia. Qua phong trào thể dục, thể thao giúp 

cho các tầng lớp nhân dân có ý thức tập luyện thể dục, thể thao để có một sức khỏe 

tốt phục vụ công tác, học tập và lao động lâu dài. 

+  Thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở tiếp tục được phát triển rộng trên tất 

cả các đối tượng và địa bàn theo hướng xã hội hóa với nhiều hình thức đa dạng; chất 

lượng phong trào từng bước được nâng lên, tiếp tục được mở rộng, thu hút sự tham 



gia của đông đảo quần chúng, góp phần nâng cao sức khoẻ, xây dựng đời sống văn 

hoá lành mạnh ở cơ sở và gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Hoạt động thể dục, 

thể thao của Người cao tuổi, Người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được 

quan tâm hơn, ngày càng nhiều người tham gia tập luyện thể dục, thể thao.  

+ Thể thao thành tích cao có bước tiến bộ, thành phố đã cung cấp cho tỉnh 

nhiều vận động viên có chất lượng cao, để tham gia thi đấu cấp toàn quốc và thành 

phố Nha Trang là đơn vị luôn luôn dẫn đầu về thành tích hoạt động thể dục, thể thao 

trong toàn tỉnh. 

 - Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tập luyện, từng bước được đầu tư, nâng 

cấp cải tạo đáp ứng yêu cầu tập luyện cho nhân dân.  

2. Hạn chế, tồn tại 

- Vẫn còn cá biệt một vài cấp uỷ, chính quyền các cơ quan, đơn vị và xã, 

phường chưa thật sự quan tâm đúng mức đến hoạt động và phát triển phong trào thể 

dục thể thao.  

-  Ngân sách đầu tư cho thể dục, thể thao vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của thực 

tiễn, chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Nha Trang. 

- Về cơ sở vật chất để phục vụ cho việc tập luyện thể dục, thể thao tuy có sự 

quan tâm đầu tư, nâng cấp, nhưng do nhu cầu tập luyện của nhân dân ngày càng 

tăng nên cũng chưa đáp ứng một cách đầy đủ.  

- Đội ngũ cán bộ chuyên môn thể dục thể thao (TDTT) còn  thiếu, chuyên 

môn còn có mặt hạn chế, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở thường xuyên biến động do 

công tác tổ chức cán bộ và kiêm nhiệm nhiều việc, còn nhiều cán bộ hoạt động thể 

dục, thể thao nhưng chưa được bồi dưỡng về lĩnh vực thể dục, thể thao. Công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cộng tác viên, hướng dẫn viên cơ sở  chưa được thường 

xuyên, còn hạn chế trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền. 

- Sự phối hợp của các ngành, các cấp có lúc còn chưa chặt chẽ, nên triển khai 

thực hiện chỉ mang tính phong trào, hình thức, chưa trở thành phong trào rèn luyện 

thường xuyên. 

- Việc xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao chưa thật sự mạnh mẽ để 

động viên các thành phần kinh tế trong xã hội tham gia đầu tư cơ sở vật chất thể 

dục, thể thao. Công tác xã hội hóa thể dục, thể thao thông thường chỉ tập trung cho 

những lần tổ chức giải thi đấu và các môn Bóng đá Mini sân cỏ nhân tạo, thể dục 

thẩm mỹ, thể dục thể hình, Billiards và Snooker (Bi da) vẫn mang tính tự phát, còn 

lại một số môn thể dục, thể thao khác chưa được đầu tư nên chậm phát triển hơn. 

- Các công trình vui chơi dành riêng cho trẻ em rất ít, chưa đa dạng và chất 

lượng chưa cao. 

 



3. Nguyên nhân chủ yếu 

Nguyên nhân của những mặt đã đạt được 

 - Sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội 

về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác TDTT của nhà trường đã được 

nâng lên rõ rệt. Nhờ đó, việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và phát triển 

phong trào TDTT đã được chú trọng, quan tâm tốt hơn. 

 - Sự đoàn kết chặt chẽ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành 

thể dục, thể thao nên hầu hết các hoạt động thể dục, thể thao từ xã, phường đến 

thành phố có nhiều thuận lợi, kết quả hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu, kế 

hoạch trên giao. 

 - Đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức có nhiều tâm huyết với hoạt 

động của ngành thể dục, thể thao và sự tham gia tích cực của huấn luyện viên, cộng 

tác viên, trọng tài… 

- Xác định TDTT là một trong những hình thức, biện pháp hữu hiệu để tăng 

cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hoá mới, góp phần đẩy lùi 

các tệ nạn xã hội. 

- Công tác tuyên truyền, vận động được tổ chức tốt hàng năm nên nhận được 

sự quan tâm ủng hộ và tham gia của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng học 

sinh, sinh viên, đoàn viên tham gia các hội thi cấp cơ sở và cấp thành phố ngày càng 

đông. 

- Công tác tổ chức và kiện toàn, sắp xếp bộ máy hành chính sự nghiệp của 

thành phố nói chung và kiện toàn bộ máy hoạt động thể dục, thể thao của thành phố 

nói riêng: UBND thành phố Nha Trang đã tiến hành rà soát lại các bộ phận, tổ 

chuyên môn thể dục, thể thao để sắp xếp lại và bố trí cán bộ quản lý, công chức, 

viên chức có năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đảm đương tốt các 

nhiệm vụ của thành phố và của ngành giao; tiếp tục củng cố và phát triển các tổ 

chức xã hội thể dục, thể thao trên cơ sở bảo đảm vừa củng cố các Câu lạc bộ hiện có 

và khuyến khích thành lập mới các Câu lạc bộ thể dục, thể thao ở những địa bàn dân 

cư còn nhiều khó khăn, để thu hút nhân dân tham gia tập luyện.  

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

- Công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong tham mưu với cấp uỷ, 

chính quyền các cấp về các giải pháp thực hiện và thể chế hóa các nhiệm vụ còn hạn 

chế có lúc chưa kịp thời.  

- Đội ngũ cán bộ chuyên ngành văn hóa, thể thao ở cấp cơ sở cơ cấu chưa hợp 

lý, thiếu về số lượng, chuyên môn còn hạn chế, mạng lưới cộng tác viên văn hoá, 

TDTT cơ sở chưa được hình thành. Sự phối hợp tham mưu, thực hiện giữa đơn vị 

quản lý và đơn vị sự nghiệp nhà nước về lĩnh vực Văn hóa, TDTT ở một số xã 

phường chưa tốt. Một số ít cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị và xã, phường 



còn xem nhẹ đối với công tác thể dục, thể thao, nên phong trào nơi ấy phát triển còn 

chậm. 

- Quỹ đất dành cho các công trình thể dục thể thao ở các phường nội thành rất ít. 

- Các trung tâm Thể dục thể thao được xây dựng tại các xã theo chương trình 

xây dựng nông thôn mới hoạt động chưa thực sự hiệu quả do kinh phí hoạt động 

không có.  

4. Những bài học kinh nghiệm 

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã quán triệt sâu sắc các quan điểm của 

Đảng về công tác thể dục, thể thao, trên cơ sở đó có Nghị quyết, Quyết định và chủ 

trương phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể dục, thể thao ở từng địa phương. 

Quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền đúng mức, tạo sự chuyển biến sâu sắc về 

nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác thể dục, thể thao; 

các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ quan, đơn vị và các xã, phường 

dành nhiều sự quan tâm đặc biệt chăm lo xây dựng tổ chức và bố trí cán bộ có phẩm 

chất và năng lực để lãnh đạo, quản lý công tác thể dục, thể thao; thường xuyên kiểm 

tra việc triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến 

năm 2020”, xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển thể dục, thể thao; quy hoạch 

đất và huy động nguồn lực để xây dựng các cơ sở tập luyện thể dục, thể thao ở các 

cơ quan, đơn vị và xã, phường gắn với trường học; hỗ trợ phát triển thể dục thể thao 

ở các địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. 

Hai là, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác thể dục, thể 

thao ở cơ sở; việc triển khai thực hiện Cuộc vận động phải luôn đặt trong chương 

trình hoạt động của cấp Ủy đảng, HĐND, UBND các cấp.  

Ba là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các cấp Ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể về mục đích, ý 

nghĩa của vai trò của thể dục, thể thao đối với việc góp phần nâng cao sức khoẻ, thể 

lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.  

Bốn là, phải chú trọng đến công tác TDTT xem đây là điều kiện để phát triển 

toàn diện cho tuổi trẻ học đường, cần có sự đầu tư đúng mức cho các hoạt động 

TDTT, tạo mọi điều kiện để công tác TDTT phát huy tài năng trí tụê của con người 

phục vụ tốt công tác, nâng cao đời sống sinh hoạt của mỗi người dân. 

 IV. PHỤ LỤC BIỂU, BẢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ TDTT GIAI ĐOẠN 

2010-2020 (đính kèm) 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị UBND tỉnh, rà soát lại quy hoạch đất phục vụ cho hoạt động thể 

dục, thể thao, nhất là quy hoạch những khu thể thao có tầm chiến lược để phục vụ 

lâu dài cho việc thi đấu và tập luyện.  



Phát triển các loại hình tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao quần chúng nói 

chung và cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nói riêng. Tăng cường thể dục, 

thể thao cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, người khuyết tật, người cao 

tuổi, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, doanh 

nghiệp... phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng. 

2. Đề nghị UBND tỉnh, ban hành những chính sách, cơ chế về vốn đầu tư, 

thuế, đất đai để làm căn cứ kêu gọi xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực thể dục, thể thao. 

- Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực thể dục thể thao của tỉnh 

cần ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn về chính sách, cơ chế về đầu tư, vốn, 

thuế, đất đai… để khuyến khích các thành phần kinh tế hoặc nhà đầu tư an tâm bỏ 

vốn để phát triển  thể dục, thể thao. Nhất là các xã, phường còn thiếu thốn, khó khăn 

về cơ sở vật chất thể dục, thể thao, giảm bớt việc dùng kinh phí thuê mướn sân bãi ở 

những nơi khác để tổ chức giải thi đấu hàng năm. 

- Thu hút các nguồn lực của xã hội và nguồn ngân sách thành phố bảo đảm 

dành tỷ lệ ngân sách hợp lý để xây dựng các sân chơi, bãi tập, công trình thể thao 

trong quần thể Trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường.  

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư 

xây dựng các cơ sở, xã hội hóa về thể dục, thể thao và vui chơi giải trí ở nông thôn. 

Xúc tiến xây dựng cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham 

gia xây dựng cơ sở vật chất thể dục, thể thao, vận động nhân dân tự nguyện đóng 

góp kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên của các Câu lạc bộ, sân thể thao xã, 

phường theo mô hình xã hội hóa và hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao. 

3. Tăng cường xây dựng cơ chế, chính sách, đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giáo 

viên, hướng dẫn viên thể dục, thể thao; đẩy mạnh huy động các nguồn xã hội hóa 

đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện trong các cơ sở giáo 

dục, đào tạo, trung tâm huấn luyện. 

- Tập trung công tác tuyển chọn và đào tạo đội ngũ Hướng dẫn viên, Cộng tác 

viên thể dục, thể thao. 

-  Kêu gọi đầu tư và khuyến khích các nguồn lực xã hội để đầu tư vào hoạt 

động thể dục, thể thao quần chúng. Từng bước nâng cao chất lượng thể thao giải trí, 

kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trên biển và lặn biển mà thành phố Nha Trang 

có thế mạnh để phát triển. Hoàn thiện thiết chế thể dục, thể thao ở các cơ sở trên 3 

mặt. Đó là, bảo đảm có Trung tâm Văn hóa - Thể thao, có Câu lạc bộ, có Vận động 

viên thể dục, thể thao. 

4. Tập trung  đầu tư và mua sắm trang thiết bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể 

thao theo Chương trình phát triển thể dục, thể thao bảo đảm các huyện, thị, thành 

phố đều có cơ sở tập luyện cho mỗi đối tượng, lứa tuổi và giới tính. 

5.  Đề nghị UBND tỉnh khi lập Quy hoạch Khu đô thị mới, nên dành riêng 

một số diện tích đất để đầu tư xây dựng khu thể dục, thể thao để không chỉ phục vụ 



cho nhân dân sinh sống tại Khu đô thị, mà còn phục vụ cho nhân dân địa phương; rà 

soát lại Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đất dành cho thể dục, thể thao tại các 

xã, phường và các trường học, cần tăng thêm diện tích đất để đầu tư xây dựng công 

trình thể dục, thể thao. 

6.  Đề nghị tỉnh sớm có Quy hoạch đất mặt nước trên Vịnh Nha Trang dành 

cho việc tổ chức các hoạt động thể thao giải trí, thể thao cảm giác mạnh như: Kéo 

dù, lướt ván, mô tô nước, lặn biển ngắm san hô, đi bộ dưới biển… 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao 

Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh thành phố Nha Trang./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa và Thể thao (VBĐT); 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân TP (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND TP; 

- Lưu: VT, VHTT.  
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