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Thực hiện Công văn số 1798/TCTDTT-VP ngày 15/11/2022 của Tổng 

cục Thể dục thể thao về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác Thể 

dục, thể thao (TDTT) năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Sở Văn 

hóa và Thể thao (Sở) kính báo cáo như sau: 
 

Phần I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 
 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng thực hiện 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và các mục tiêu 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025, đồng thời cũng 

là thời điểm đánh dấu chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển từ khi thành 

phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Trong bối 

cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp những tháng đầu của năm 2022, 

với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thành phố, Sở đã cố gắng 

khắc phục những khó khăn, linh động trong việc định hướng, chỉ đạo và tổ chức 

các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn, đề ra các biện pháp, giải pháp 

thích hợp, khả thi đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra 

một cách hiệu quả.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị 

a) Lãnh đạo Sở căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác lớn 

được giao, đã phát động phong trào thi đua và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng 

phòng, đơn vị sự nghiệp; đồng thời, thường xuyên quán triệt, chỉ đạo và đôn đốc 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đạt chất lượng các nhiệm vụ, công việc. 

b) Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố; 

tuân thủ quy chế làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính theo quy định; thực 

hiện việc quy trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra việc 
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cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp có 

hành vi vi phạm, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. 

c) Thường xuyên nâng cao công tác rà soát, kiểm tra, thẩm định các nội 

dung trước khi trình cấp trên, không để bỏ sót công việc.  

2. Công tác xây dựng, tham mƣu ban hành các đề án, văn bản  

Sở đã chủ động tham mưu xây dựng và trình HĐND, UBND thành phố ban 

hành nhiều văn bản về TDTT
1
. Bên cạnh đó, Sở ban hành các văn bản khác 

thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước khác để triển khai thực hiện
2
. 

3. Công tác phát triển sự nghiệp 

a) Về TDTT cho mọi người 

- Việc xây dựng và ký kết các chương trình phối hợp phát triển TDTT: Sở 

đã ký kết với Hội Người cao tuổi thành phố Chương trình số 64/CTPH-HNCT-

SVHTT ngày 26/9/2022 về công tác phối hợp giai đoạn 2022-2026. 

- Hoạt động TDTT phong trào: Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động 

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và 

Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, 

phát triển tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025, Sở đã 

hướng dẫn và theo dõi Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao các quận, huyện tổ chức các giải trong chương trình Đại 

hội TDTT kết hợp lồng ghép các hoạt động nhân các ngày Lễ kỷ niệm, Tết. 

Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các giải thể thao sôi nổi, hấp 

dẫn mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân năm 2022. Các hoạt động đều diễn ra chu đáo, an toàn và thành công, 

thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đồng thời huy động được nguồn lực 

xã hội hóa để tổ chức các sự kiện thể thao các cấp, góp phần tạo không khí sôi 

nổi, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu và rèn luyện sức khỏe của quần chúng 

nhân dân, sau thời gian dài bị gián đoạn và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

- Việc triển khai tổ chức Đại hội TDTT các cấp: Sở đã chủ động tham mưu 

ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác tổ chức và phối hợp tổ chức 

thành công Đại hội TDTT thành phố lần thứ IX, kết thúc Đại hội Sở đã có Báo 

cáo số 393/BC-SVHTT ngày 27 tháng 9 năm 2022 gửi Tổng cục TDTT. 

                                                 
1 - Thể thao thành tích cao: Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập luyện và thi đấu đối với HLV, VĐV 

thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch hợp đồng HLV, VĐV trong nước và tổ chức tập huấn, thi đấu quốc tế; Đăng cai 

tổ chức các giải thể thao quốc gia và quốc tế; Quyết định thành lập Ban tổ chức và Kế hoạch tổ chức các trận bóng đá quốc 

gia năm 2022 trên sân bóng đá Hòa Xuân; Thành lập Đoàn Thể thao thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 

lần thứ IX năm 2022; Quyết định thành lập Ban Tổ chức địa phương Lễ hội Du lịch GOLF Đà Nẵng 2022;  
- TDTT quần chúng: Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Kế hoạch tổ chức Cuộc thi IRONMAN 

70.3 VN, SPRINT và IRONKID; Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng; Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc, Bế 

mạc Đại hội TDTT thành phố lần thứ IX năm 2022; Đề án Phát triển thể thao quần chúng với việc nâng cao sức khỏe, cải 

thiện thể trạng người dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Chương trình số 17-CTr/TU ngày 

12/4/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
2 Kế hoạch phát triển TDTT thành phố Đà Nẵng năm 2022; Kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT thành phố Đà Nẵng năm 

2022; Chương trình công tác hàng quý. 
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- Về TDTT trong nhà trường: Sau khi tình hình dịch được kiểm soát, ngành 

giáo dục và đào tạo đã ban hành kế hoạch tổ chức Giải thể thao học sinh năm 

học 2022-2023, qua đó các đơn vị trường học đều tổ chức Giải thể thao học sinh 

để tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu cấp quận, huyện, thành phố. 

Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ 

và ngày càng nhiều phụ huynh quan tâm cho con em học bơi. 

- Về TDTT trong lực lượng vũ trang: Lãnh đạo các cấp đã chú trọng đầu tư 

cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ đơn giản phục vụ hoạt động TDTT cho cán 

bộ chiến sĩ tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe phù hợp với điều kiện, đặc điểm 

tình hình đơn vị, địa phương mình. Ngoài ra, tổ chức các giải thể thao nhân các 

ngày lễ, ngày truyền thống và giải thể thao giao lưu giữa các đơn vị, địa phương. 

Trong năm, Sở tiếp tục phối hợp, hỗ trợ kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 

“Chiến sỹ Công an khỏe” cho Công an thành phố theo kế hoạch. 

 - Về thể thao người khuyết tật, người cao tuổi: Sở tiếp tục chỉ đạo và hướng 

dẫn các đơn vị, địa phương tạo điều kiện để người cao tuổi, người khuyết tật 

tham gia sinh hoạt, tập luyện ở các câu lạc bộ thể thao tại địa bàn phường, xã, 

quận, huyện
3
. Tham gia các giải quần chúng toàn quốc, các vận động viên thành 

phố tham gia đều đạt thành tích cao
4
. Ngoài ra, tại Đại hội thể thao Người khuyết 

tật Đông Nam Á (Paragames) lần thứ 11, diễn ra tại Indonesia, các vận động viên 

Bóng bàn người khuyết tật Đà Nẵng trong thành phần đội tuyển quốc gia đã thi 

đấu và đạt thành tích 03 HCĐ. 

- Hoạt động thể thao giải trí: Tiếp tục được quan tâm, theo đó Sở hướng dẫn, 

hỗ trợ các tổ chức, cá nhân các quy định liên quan trong việc tổ chức tập luyện, 

thi đấu và kinh doanh đối với lĩnh vực này; đồng thời, tham mưu UBND thành 

phố cho phép tổ chức các sự kiện thường niên như Cuộc thi Marathon quốc tế Đà 

Nẵng, Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, giải Sailing vô địch trẻ quốc gia và 

giải SUP cúp các tay chèo xuất sắc toàn quốc. 

- Về TDTT tại quận, huyện và hội, liên đoàn: Theo kế hoạch Sở ban hành 

từ đầu năm, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động 

phù hợp với tình hình thực tiễn.  

- Công tác khác: Sở tiếp tục đi thực tế kiểm tra các điều kiện theo thực tế và 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho các doanh 

nghiệp theo quy định. 

b) Về thể thao thành tích cao  

- Xây dựng lực lượng vận động viên: Tuyển sinh và đào tạo gần 600 chỉ 

tiêu vận động viên chuyên nghiệp của trên 30 môn, phân môn thể thao theo 03 

tuyến: đội tuyển, đội tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu. 

                                                 
3 Tổ chức tập luyện thường xuyên lớp tập huấn nâng cao môn thể dục dưỡng sinh cho 100 hướng dẫn viên của các xã, phường 

vào buổi chiều các ngày thứ 4 và thứ 5 hàng tuần. Phong trào, hoạt động tập luyện tiếp tục được duy trì ở các môn cờ tướng, 

bóng bàn, cầu lông, thể dục dưỡng sinh cũng diễn ra thường xuyên tại các phường, xã, quận, huyện. 
4 Giải Vô địch các môn Bóng bàn, Cầu lông người khuyết tật toàn quốc năm 2022 tại tỉnh Thái Nguyên, kết quả: Môn Bóng 

bàn đạt 6 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ, xếp thứ 2/10 đoàn; môn Cầu lông đạt 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, xếp thứ 4/10 đoàn; giải vô 

địch Thể dục dưỡng sinh toàn quốc tại tỉnh Vĩnh Long đạt 1 HCV bài tự chọn, 1 HCB bài quy định. 
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- Học văn hóa của vận động viên: Vận động viên được tạo điều kiện tham 

gia học văn hóa tại các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học 

và triển khai hình thức học văn hóa Trung học phổ thông tại Trung tâm giáo dục 

thường xuyên đã giúp vận động viên ổn định tư tưởng, yên tâm tập luyện và thi 

đấu thể thao. 

- Công tác thi đấu: Tính đến ngày 30/11/2022, các vận động viên Đà Nẵng 

tham gia thi đấu các giải trong nước đạt tổng cộng 119 HCV, 115 HCB, 213 

HCĐ; các giải quốc tế và SEA Games 31 đạt 28 HCV, 14 HCB, 10 HCĐ (trong 

đó SEA Games 31 đạt 14 HCV, 9 HCB, 8 HCĐ, góp phần vào thành tích Nhất 

toàn đoàn của Đoàn Thể thao Việt Nam). Đội bóng đá SHB Đà Nẵng thi đấu tại 

giải Bóng đá vô địch quốc gia V-League 2022, kết quả xếp vị trí thứ 10 trên 

bảng xếp hạng với 25 điểm. 

- Chế độ, chính sách dành cho vận động viên, huấn luyện viên: Được thực 

hiện ngang bằng với các quy định do trung ương ban hành, ngoài ra các vận 

động viên, huấn luyện viên thành phố tiếp tục được hưởng chế độ đãi ngộ khi 

lập thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia, quốc tế: 

+ Chế độ dinh dưỡng: Thực hiện theo Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 

26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc 

thù với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, được quy định 

tại Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND thành phố 

Quy định chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập luyện, thi đấu đối với 

huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

+ Chế độ tiền lương, tiền hỗ trợ, bảo hiểm: Thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ Quy định một số 

chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung 

tập huấn, thi đấu.  

+ Chế độ khen thưởng: Thực hiện theo Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND 

ngày 12/08/2021 của HĐND thành phố Quy định về chế độ tiền thưởng đối với 

các huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng. 

+ Chế độ đãi ngộ đặc thù: Thực hiện theo Nghị quyết số 106/2015/NQ-

HĐND ngày 09/7/2015 của HĐND thành phố Quy định chế độ đãi ngộ khi lập 

thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia, quốc tế. 

- Đăng cai các giải quốc gia: Được sự ủy nhiệm của Tổng cục TDTT và 

theo đề nghị của các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, trong năm Sở tiếp tục 

phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công các giải, hoạt động cấp 

quốc gia
5
. Công tác tổ chức các giải, hoạt động đều diễn ra an toàn, chu đáo và 

thành công. 

                                                 
5 Vô địch Cờ tướng hạng nhất quốc gia; Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình TPHCM lần thứ 34 năm 2022 chặng 

qua thành phố Đà Nẵng; Thi đấu Võ thuật tổng hợp (MMA) Lion Championships; Bóng rổ vô địch trẻ 5x5 U18 quốc gia; 

Bóng ném trẻ toàn quốc; Vô địch thể hình nam trẻ, nam cổ điển, nữ Fitness và nữ Body Fitness quốc gia; vô địch Pencak 

Silat trẻ quốc gia; Sailing vô địch trẻ quốc gia và SUP - CUP các tay chèo xuất sắc toàn quốc; giải Cầu lông quốc tế “VN Da 
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c) Công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất TDTT 

- Cấp xã, phường, quận, huyện: Có cơ sở vật chất, hạ tầng cơ bản hoàn 

chỉnh và tổ chức các hoạt động tương đối có hiệu quả, đa dạng về nội dung và 

hình thức, trở thành điểm vui chơi, tập luyện, sinh hoạt thường xuyên của người 

dân và là nơi tổ chức các hoạt động, sinh hoạt của các cơ quan, đoàn thể tại địa 

phương. Trong năm, một số thiết chế tiếp tục được đầu tư xây dựng mới như Nhà 

thi đấu đa năng quận Sơn Trà. 

- Cấp thành phố: Ngoài các cơ sở vật chất hiện có của ngành đang hoạt 

động ổn định như Cung Thể thao Tiên Sơn, Sân bóng đá Hòa Xuân. Trong năm, 

công trình Nhà tập võ Taekwondo được đầu tư, cải tạo và xây mới một số hạng 

mục sân tập luyện ngoài trời tại khu đất đường 2 tháng 9. Công trình câu lạc bộ 

Bơi Lặn Đà Nẵng (bể bơi thành tích cao) được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa lại 

toàn bộ. Bên cạnh cơ sở vật chất của ngành và nhiều công trình thể thao của các 

đơn vị ngoài ngành, các doanh nghiệp, đoàn thể, cơ sở giáo dục quản lý, thời 

gian gần đây các cơ sở TDTT ngoài công lập được hình thành và phát triển 

mạnh với các sân bóng đá cỏ nhân tạo, phòng tập thể hình, gym, billiards. 

d) Công tác xã hội hóa TDTT 

Trong năm, Sở đã cùng với các liên đoàn, hiệp hội thể thao tích cực vận 

động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ và hỗ trợ kinh phí tổ 

chức các hoạt động TDTT. Kết quả: 

- Xã hội hóa TDTT quần chúng: Số lượng và chất lượng các câu lạc bộ thể 

thao cơ sở ngoài công lập ra đời và đi vào hoạt động ngày càng nhiều ở các loại 

hình: sân bóng đá cỏ nhân tạo, câu lạc bộ billiards, bóng bàn…thu hút hàng 

ngàn người đến tập luyện, rèn luyện sức khỏe và vui chơi giải trí, trong đó thành 

phần thanh, thiếu niên chiếm tỷ lệ cao.  

- Xã hội hóa thể thao thành tích cao: Do có sự khó khăn về kinh phí và 

không có nguồn thu cụ thể, nên đóng góp của các liên đoàn, hiệp hội thể thao 

thành phố cho thể thao thành tích cao ngày càng khó khăn. Đến nay, tiếp tục có 

3 bộ môn được các doanh nghiệp trực tiếp đầu tư, quản lý, nuôi dưỡng và chi trả 

toàn bộ kinh phí thi đấu các giải quốc gia, với số kinh phí hàng chục tỷ đồng
6
. 

- Xã hội hóa trong lĩnh vực tổ chức các hoạt động TDTT thành phố và tổ 

chức các giải quốc gia, quốc tế: Trong năm, Liên đoàn Bóng bàn thành phố và 

Liên đoàn Cầu lông thành phố đã tổ chức các giải từ nguồn kinh phí của đơn vị  

và vận động tài trợ; giải vô địch Cờ tướng hạng nhất quốc gia nhận được sự tài 

trợ về tiền thưởng (giải nhất 200 triệu đồng; giải nhì 50 triệu đồng; giải ba 20 

triệu đồng và giải tư 5 triệu đồng). Ngoài ra, một số sự kiện, chương trình khác 

như: Sự kiện Đường chạy sắc màu; Biểu diễn khinh khí cầu; Đường chạy 

nước, Cuộc đua xe đạp tranh cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 34 (chặng qua 

                                                                                                                                                         
Thanh – Felet Vietnam International Series 2022”. 
6 Đội bóng đá SHB Đà Nẵng đã chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý, đào tạo; Đội Bóng đá Futsal Nam được Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Thể thao và Giải trí Football đầu tư, đào tạo; Đội Bóng rổ chuyên nghiệp Đà Nẵng được Công ty TNHH 

Bóng rổ Đà Nẵng quan tâm, đầu tư và phát triển hàng năm. 
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thành phố Đà Nẵng); giải xe đạp phong trào thành phố Đà Nẵng mở rộng lần 

thứ I, giải Khiêu vũ thể thao các CLB thành phố mở rộng, giải Taekwondo 

Hồng Bàng mở rộng tranh cúp Hồng Trí Việt,…đều được tổ chức từ kinh phí 

xã hội hóa với nhiều tỷ đồng, trong đó giải Cầu lông quốc tế “VN Da Thanh - 

Felet Vietnam International Series 2022” được Công ty cổ phần Tập đoàn VN 

Đà Thành tài trợ hàng trăm triệu đồng để tổ chức. Ngoài ra, nhiều tổ chức, câu 

lạc bộ đã chủ động tổ chức các giải thể thao giao lưu nội bộ, các sự kiện chạy bộ 

đã góp phần phát triển phong trào TDTT thành phố. 

- Xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao giải trí: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, 

tuy nhiên các sự kiện, hoạt động thể thao mang tính khu vực và quốc tế như 

Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng, Giải 

Golf Phát triển Châu Á 2022…đều được tổ chức thành công, trong đó toàn bộ 

kinh phí tổ chức do đơn vị tổ chức vận động xã hội hóa để chi trả, ngân sách 

thành phố chỉ hỗ trợ cho các vấn đề y tế, an ninh trật tự và môi trường. Các sự 

kiện, hoạt động thể thao này đã thu hút khá đông vận động viên, du khách trong 

và ngoài nước đến tham dự, sau hai năm gián đoạn do dịch COVID-19. 

Ngoài ra, Sở thường xuyên chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận, 

huyện hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu mở các cơ sở 

thể thao ngoài công lập (các loại hình như thể hình, gym, yoga, billiards…), làm 

các thủ tục cần thiết để kinh doanh và hoạt động đảm bảo hoạt động đúng theo 

quy định của pháp luật. 

đ) Hợp tác quốc tế về TDTT: Trong năm, do khó khăn về kinh phí nên chỉ 

cử 02 vận động viên bơi đi tập huấn tại Hungary và một số vận động viên ở các 

bộ môn trọng điểm đi thi đấu các giải quốc tế theo đề nghị từ Tổng cục Thể dục 

thể thao, các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia. Bên cạnh đó, tiếp đón và làm 

việc với Ủy ban Olympic Hungary nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam 

để xúc tiến, trao đổi về các vấn đề liên quan, cũng như hỗ trợ trong công tác 

chuyên môn thời gian đến. 

e) Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 

- Đào tạo, bồi dưỡng về TTTTC: Sở tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện viên. Ngoài ra, cử cán bộ, huấn luyện viên, 

trợ lý huấn luyện viên, vận động viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn về công tác huấn luyện, trọng tài do Tổng cục TDTT, các liên đoàn, 

hiệp hội thể thao quốc gia tổ chức.  

- Đào tạo, bồi dưỡng về TDTT quần chúng: Sở tổ chức mở lớp tập huấn bồi 

dưỡng nghiệp vụ bơi cứu hộ cho đội ngũ nhân viên tại khách sạn Mikazuki. 

Ngoài ra, trong năm Tổng cục TDTT đã phối hợp với Trường Đại học TDTT Đà 

Nẵng tổ chức khóa đào tạo về Chương trình lớp tập huấn nghiệp vụ bơi an toàn, 

cứu hộ đuối nước năm 2022 cho nhân viên các khách sạn, khu điểm du lịch có 

dịch vụ bể bơi. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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1. Thành tích đạt đƣợc 

Nhìn chung, về tổng thể Sở đã tập trung triển khai thực hiện tốt và có hiệu 

quả các giải pháp, đồng thời linh động trong việc định hướng, chỉ đạo và tổ chức 

các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế. Về TDTT quần chúng, là năm diễn 

ra Đại hội TDTT cấp quận, huyện và thành phố, do vậy các giải thể thao diễn ra 

sôi nổi, hấp dẫn và có tính tranh đua cao đã thu hút sự quan tâm của đông đảo 

người dân. Về thể thao thành tích cao, là năm mang tính chất quyết định trong 

việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động 

viên thể thao thành tích cao tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 

2022, do vậy mặc dù gặp nhiều khó khăn về kinh phí nhưng các huấn luyện 

viên, vận động viên đã có nhiều nỗ lực và thi đấu đạt thành tích tốt tại các giải 

thi đấu quốc gia, quốc tế. Các sự kiện, hoạt động về thể thao giải trí tiếp tục phát 

triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo vận động viên, du khách trong và ngoài nước 

đến tham dự, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố đến bạn bè quốc tế và các 

quốc gia trên thế giới. 

2. Những mặt thuận lợi  

a) Phong trào TDTT quần chúng: Nhận thức của người dân về tác dụng, lợi 

ích của việc tập luyện thể thao với mục đích rèn luyện thể chất, tăng cường sức 

khỏe, thể lực và tầm vóc ngày càng được nâng lên.  

b) Thể thao thành tích cao: Lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, chú 

trọng và thường xuyên nhận được sự hỗ trợ, phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, 

ban, ngành liên quan, thông qua việc chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên 

được thực hiện ngang bằng với quy định hiện hành của nhà nước; Cơ sở vật chất 

được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa. Đội ngũ cán bộ, viên chức, 

huấn luyện viên tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. 

c) Thể thao biển, thể thao giải trí: Ngày càng phát triển, với việc nhiều đơn 

vị liên hệ, xúc tiến nhằm đưa các hoạt động, sự kiện thể thao mới mang tầm quốc 

gia, khu vực và quốc tế về tổ chức. 

3. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

a) Một số liên đoàn, hiệp hội thể thao thành phố hoạt động chưa thực sự 

hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ điều lệ đã đề ra, nguyên nhân chủ yếu do 

nguồn kinh phí còn bị động, chưa có địa điểm hoạt động và bộ máy nhân sự có 

sự biến động. 

b) Công tác vận động tài trợ, hỗ trợ các tổ chức kinh tế và cá nhân cho hoạt 

động thể thao gặp nhiều khó khăn. 

 

 

 

Phần II 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 



8 

 

 

 
 

I. PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

1. Phƣơng hƣớng, mục tiêu 

Năm 2023 là năm thứ ba trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ giai đoạn mới, do vậy Sở tập trung tham mưu triển khai thực hiện có 

hiệu quả các chương trình, kế hoạch được UBND thành phố ban hành
7
. Xây 

dựng Kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao tham dự 

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 và phấn đấu đóng góp nhiều vận 

động viên trong đội tuyển quốc gia thi đấu đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao 

Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) tại Campuchia, Đại hội Thể thao Châu 

Á lần thứ 19 (ASIAD 19) tại Trung Quốc, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật 

lần thứ 6 (AIMAG6) tại Thái Lan và Đại hội Thể thao bãi biển thế giới (ANOC) 

tại Indonesia.  

2. Một số chỉ tiêu (Ước đạt) 

a) TDTT cho mọi người  

- Số người tập luyện TDTT thường xuyên: 37,4%  

- Số hộ gia đình thể thao: 30%  

- Số cộng tác viên thể thao: 2868 người 

- Số học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể thao: 100% 

- Số trường học tổ chức giảng dạy ngoại khóa về TDTT: 100% 

b) Thể thao thành tích cao 

- Đội bóng đá SHB Đà Nẵng phấn đấu trong nhóm các đội dẫn đầu giải Vô 

địch quốc gia V- League năm 2023. 

- Thành tích các tuyến bóng đá trẻ từ U11 đến U21: Lọt vào vòng chung 

kết và phấn đấu có huy chương tại các giải lứa tuổi hàng năm.   

- Tham dự các giải quốc gia đạt từ 180 Huy chương vàng. 

- Tham dự các giải quốc tế: đạt từ 18 Huy chương vàng. 

- Chỉ tiêu đào tạo vận động viên: Dự kiến đào tạo 1015 chỉ tiêu vận động 

viên, trong đó có 215 chỉ tiêu vận động viên của 06 tuyến bóng đá trẻ từ U11 

đến U21. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn 

thiện các hạng mục còn lại của giai đoạn 1 Dự án Trung tâm Huấn luyện và Đào 

                                                 
7 Quyết định số 5094/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 Phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 8626/KH-UBND ngày 28/12/2020 về Kế hoạch phát triển sự nghiệp 

TDTT thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 5426/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 ban hành Đề án thành lập 

Câu lạc bộ thể thao biển và kế hoạch phát triển thể thao biển thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 

19/10/2021 về Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-

2030; Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 30/12/2021 về việc hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, 

phát triển tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025.  
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tạo Vận động viên. Tiếp tục bổ sung các trang thiết bị, dụng cụ y học phục vụ 

cho việc kiểm tra, chăm sóc sức khỏe, hồi phục sau tập luyện và chữa trị chấn 

thương cho vận động viên. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

Căn cứ phương hướng, mục tiêu đề ra, cần triển khai thực hiện các nhóm 

nhiệm vụ chính như sau: 

1. TDTT quần chúng 

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các đề án, quyết 

định, kế hoạch về công tác TDTT đã được UBND thành phố phê duyệt. 

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng công tác giáo 

dục thể chất và thể thao trường học, trong đó chú trọng đối với các em học sinh 

từ cấp mẫu giáo, tiểu học nhằm giúp các em ý thức ngay từ nhỏ thói quen tập 

luyện, rèn luyện thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể trạng là 

điều quan trọng. 

c) Hỗ trợ người khuyết tật, người cao tuổi tham gia tập luyện và thi đấu tại 

các cơ sở thể thao. Tổ chức tuyển chọn, thành lập đội tuyển tham dự các giải thể 

thao Người cao tuổi, Người khuyết tật toàn quốc năm 2023 đạt thành tích cao. 

d) Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường hỗ trợ các 

liên đoàn, hiệp hội thể thao trong quá trình hoạt động.  

đ) Tthống kê, tổng hợp số liệu phong trào TDTT theo các tiêu chí được quy 

định tại Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Thể thao thành tích cao 

a) Xây dựng Kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên thể thao thành tích 

cao tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, trong đó tập trung 

đối với các môn thể thao trọng điểm, có thế mạnh, thể thao biển. Phấn đấu đóng 

góp nhiều vận động viên trong thành phần đội tuyển quốc gia thi đấu đạt thành 

tích cao tại các giải quốc tế và Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA 

Games 32) tại Campuchia, Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) tại 

Trung Quốc, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật lần thứ 6 (AIMAG6) tại 

Thái Lan và Đại hội Thể thao bãi biển thế giới (ANOC) tại Indonesia.  

b) Theo dõi, tham gia chỉ đạo đội bóng đá SHB Đà Nẵng thi đấu tốt các 

trận đấu trong khuôn khổ giải Bóng đá Vô địch quốc gia V - League năm 2023 

và các giải bóng đá lứa tuổi toàn quốc đạt thành tích cao.  

c) Thường xuyên duy tu, sửa chữa và nâng cao công tác bảo trì, bảo dưỡng 

các công trình, cơ sở vật chất thể thao được giao quản lý nhằm khai thác, sử 

dụng hiệu quả, lâu dài cơ sở vật chất đã được đầu tư, tránh để xảy ra tình trạng 

xuống cấp, hư hỏng. 
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d) Tham mưu cử huấn luyện viên, vận động viên tham gia tập trung tập 

huấn đội tuyển quốc gia theo các Quyết định triệu tập của Tổng cục TDTT; cử 

các đội tuyển đi tập huấn trong nước, nước ngoài và thi đấu các giải quốc gia, 

quốc tế. 

đ) Đi thực tế kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho 

các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoạt động TDTT. 

3. Tổ chức các hoạt động, sự kiện  

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công: Cuộc thi 

IRONMAN 70.3 Việt Nam 2022, Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2022, Lễ 

hội tốc độ Đà Nẵng năm 2023 và các hoạt động, sự kiện khác trong điều kiện 

cho phép. 

b) Chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức tốt các hoạt động TDTT quần 

chúng cấp thành phố theo kế hoạch; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 

tốt các hoạt động thể thao cấp quốc gia, quốc tế do Tổng cục TDTT và các liên 

đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia ủy nhiệm đăng cai. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp thực hiện các chính sách, đƣờng lối của Đảng, Nhà nƣớc 

về công tác TDTT  

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong 

lĩnh vực TDTT. 

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lợi ích, vai trò của TDTT 

trong việc nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể lực, cải thiện tầm vóc bằng nhiều 

hình thức phù hợp, nhất là lợi ích, tác dụng của tập luyện TDTT trong phòng và 

chữa bệnh. 

c) Vận động và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển thể thao quần 

chúng với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng người dân thành phố Đà 

Nẵng giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Cuộc vận động “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch 

hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm 

vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025. 

d) Rà soát, tham mưu các chế độ, chính sách cho huấn luyện viên, vận động 

viên phù hợp các quy định hiện hành của Nhà nước, tạo động lực để vận động 

viên phấn đấu tập luyện và thi đấu. 

2. Giải pháp phát triển phong trào TDTT quần chúng 

a) Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý trong ngành, công chức, 

viên chức, lực lượng huấn luyện viên hiện có. 

b) Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về công tác TDTT cho 

giáo viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên đảm bảo trình độ chuyên môn, phục vụ 
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phát triển phong trào TDTT trên địa bàn thành phố; tổ chức các lớp tập huấn về 

chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện, nhân viên cứu hộ các doanh 

nghiệp, câu lạc bộ kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực thể thao. 

c) Ủy nhiệm cho các liên đoàn, hiệp hội thể thao đáp ứng đủ điều kiện đăng 

cai tổ chức các giải cấp thành phố, quốc gia. Cử các huấn luyện viên, hướng dẫn 

viên tham gia các chương trình đào tạo cho người khuyết tật, người cao tuổi 

giúp nắm rõ về phương pháp hướng dẫn, sơ cứu cho người cao tuổi và người 

khuyết trong quá trình luyện tập các môn thể thao. Tổ chức các hoạt động thể 

thao phù hợp dành cho đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật.  

d) Phối hợp, hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo đổi mới công tác giáo dục thể 

chất và đẩy mạnh phong trào thể thao trong trường học nhằm hình thành cho học 

sinh thói quen luyện tập thể thao để rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe nhằm 

tìm kiếm, tuyển chọn các nhân tố, tài năng thể thao vào đội tuyển thể thao thành 

tích cao. Tạo điều kiện về địa điểm và hỗ trợ, giúp đỡ công tác tổ chức Giải Thể 

thao học sinh thành phố năm học 2022-2023. 

đ) Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích hình thức tự tập 

luyện các môn thể thao hằng ngày theo sở thích cá nhân tại gia đình, tổ, thôn, 

câu lạc bộ.  

e) Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động TDTT. Duy 

trì và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, các môn thể 

thao truyền thống trong các ngày tết, lễ của đất nước, của dân tộc.  

ê) Lồng ghép hoạt động của ngành TDTT với hoạt động các ngành, đoàn 

thể, các tổ chức xã hội để phát triển, nâng cao phong trào TDTT quần chúng và 

tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân có cơ hội tham gia thi đấu nhiều hơn. 

3. Giải pháp phát triển thể thao thành tích cao 

a) Nâng cao công tác quản lý, phân công cụ thể cho từng cá nhân quản lý 

số lượng môn thể thao, chịu trách nhiệm trực tiếp về hiệu quả, thành tích chuyên 

môn của các môn thể thao được giao quản lý. 

b) Ưu tiên cử đi tập huấn nước ngoài, thi đấu quốc tế đối với các vận động 

viên chủ lực của các môn trọng điểm, thế mạnh và các vận động viên trẻ có tố 

chất chuyên cao để nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tranh chấp huy 

chương tại các giải trong nước, quốc tế.  

c) Liên hệ và mời các chuyên gia nước ngoài, huấn luyện viên giỏi trong 

nước về huấn luyện các môn thể thao mũi nhọn, chủ lực và các môn thể thao 

mới của thành phố. 

d) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn và mời các chuyên gia 

đầu ngành về trực tiếp giảng dạy cho các huấn luyện viên tại địa phương. Cử cán 

bộ, huấn luyện viên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp 

vụ do Tổng cục TDTT, các liên đoàn, hiệp hội thể thao tổ chức để cập nhập các 

quy định mới về luật thi đấu, phương pháp huấn luyện mới phù hợp.  

https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbden?p_p_id=vanbandenmanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_vanbandenmanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=104718095&_vanbandenmanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDen
https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbden?p_p_id=vanbandenmanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_vanbandenmanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=104718095&_vanbandenmanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDen
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đ) Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá để nâng cao hiệu quả trong công 

tác huấn luyện và chất lượng đào tạo vận động viên. 

e) Chú trọng công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho vận động viên về 

đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về công tác TDTT trong giai đoạn 

mới. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng những công trình nghiên cứu, 

thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ, y sinh học vào công tác tuyển chọn, 

huấn luyện đào tạo, quản lý chuyên môn để tạo đột biến, nâng cao thành tích và 

phát triển thể thao thành tích cao được ổn định, bền vững. 

4. Giải pháp thúc đẩy công tác xã hội hóa, chính sách ƣu đãi về thể thao 

a) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển TDTT, 

thành lập thêm nhiều cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao nhằm đáp ứng hơn nữa 

nhu cầu tập luyện, vui chơi, giải trí của nhân dân. 

b) Tiếp tục phối hợp và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và 

khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào 

công tác quản lý, huấn luyện và đào tạo vận động viên thành tích cao. 

c) Kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, khai thác 

vào các công trình thể thao được giao quản lý theo hình thức liên doanh, liên 

kết, cho thuê theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công nhằm huy động nguồn lực 

từ xã hội tham gia vào các hoạt động đầu tư, khai thác và hạn chế sự xuống cấp 

của các cơ sở thể thao để tăng nguồn lực, phát huy hiệu quả sử dụng công trình 

và đảm bảo điều kiện tập luyện cho vận động viên. 

d) Phát huy các điểm sáng về thực hiện xã hội hóa các hoạt động TDTT 

trên địa bàn thành phố; chuyển giao các hoạt động cho các đơn vị, tổ chức ngoài 

công lập thực hiện, trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. 

đ) Định hướng, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thành 

lập các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; chuyển một số môn thể thao thành 

tích cao sang hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp và tổ chức các giải thể thao 

chuyên nghiệp đối với một số môn thể thao thành tích cao theo xu hướng phát 

triển của thể thao quốc tế khi có đủ điều kiện.  

e) Nghiên cứu, thành lập mới các liên đoàn, hiệp hội thể thao của từng môn 

khi có đủ điều kiện hoạt động, phù hợp thực tế và có phong trào phát triển mạnh 

của thành phố hiện nay.   

5. Giải pháp về quy hoạch, đầu tƣ phát triển cơ sở vật chất  

a) Tiếp tục tham mưu triển khai đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa thể 

cơ sở theo Đề án “Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa 

bàn thành phố đến năm 2025” đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết 

định 3997/QĐ-UBND ngày 22/10/2020.             

b) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục tại khu liên hợp thể thao Hòa 

Xuân. Cải tạo, nâng cấp và thay thế những trang thiết bị cũ, lạc hậu tại các công 
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trình thể thao hiện có. Khai thác sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất được đầu 

tư, giao quản lý, sử dụng. 

6. Giải pháp thúc đẩy phát triển thể thao biển, du lịch thể thao  

Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm triển khai 

các thủ tục để đầu tư xây dựng các hạng mục của công trình câu lạc bộ thể thao 

biển nhằm sớm hình thành và đưa vào sử dụng, tiến tới phát triển mạnh các môn 

thể thao biển góp phần thi đấu đạt thành tích cao tại các giải quốc gia và tạo nên 

các sản phẩm du lịch giúp du khách tham gia trải nghiệm. 

7. Giải pháp liên kết, phối hợp trong hoạt động thể thao 

a) Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa liên kết với các Trung tâm huấn 

luyện thể thao quốc gia, các trường đại học TDTT và các đơn vị mạnh như Hà 

Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân Đội, Thanh Hóa, Hải Phòng,…Đặc biệt là 

Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng để tranh thủ sự hỗ trợ toàn 

diện trong công tác đào tạo huấn luyện viên, vận động viên. 

b) Phối hợp với Sở Ngoại vụ tăng cường kết nối, tranh thủ sự hỗ trợ của 

các địa phương và tổ chức nước ngoài có quan hệ hợp tác với thành phố Đà 

Nẵng trong việc phát triển thể thao thành tích cao. Xúc tiến tổ chức các hoạt 

động giao lưu thể thao với các địa phương trong nước và nước ngoài để chia sẻ, 

học tập kinh nghiệm cũng như tăng cường quan hệ hợp tác. 

c) Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ quản lý, huấn luyện viên, vận động 

viên được tham gia nghiên cứu, hội thảo khoa học ở trong nước và quốc tế. Cập 

nhật thường xuyên các tài liệu chuyên môn từ các tổ chức, hiệp hội thể thao 

trong nước, cũng như tìm kiếm, tham khảo và nghiên cứu việc sử dụng kế hoạch 

huấn luyện, tài liệu của nước ngoài áp dụng vào việc xây dựng kế hoạch, công 

tác huấn luyện cho vận động viên. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để tạo thuận lợi trong việc thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát 

triển công tác TDTT trong năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao có một số kiến 

nghị, đề xuất như sau: 

1. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Tham mưu Chính phủ xem xét, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất cho thể thao thành tích cao Đà Nẵng, để Đà Nẵng là một trong những trung 

tâm văn hóa - thể thao của đất nước, trung tâm tổ chức sự kiện tầm khu vực và 

quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính 

trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 và Vùng trung tâm trọng điểm đào tạo tài năng thể thao cho quốc gia 

theo Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 13/11/2014 về Quy hoạch tổng thể phát 

triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch Vùng kinh tế trọng điểm miền 

Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.  
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b) Sớm ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị thể thao áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao nhằm 

đáp ứng yêu cầu tập luyện và thi đấu thể thao, nhất là các loại hình hoạt động thể 

thao giải trí, thể thao dưới nước và thể thao mạo hiểm để thuận lợi trong công 

tác quản lý hoạt động này, góp phần phục vụ hoạt động vui chơi thể thao giải trí 

của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

c) Xem xét, ban hành các Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với từng môn thể thao hiện nay chưa có 

(Bắn cung, SUP,…) để địa phương có cơ sở hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 

thực hiện đảm bảo quy định pháp luật. 

2. Đối với Tổng cục Thể dục thể thao 

a) Xem xét, tham mưu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 

hành Thông tư Quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với nhân viên cứu 

hộ (tương tự như Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về tập huấn chuyên môn thể 

thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao), hoặc xem xét, điều chỉnh, bổ 

sung thêm nội dung về nhân viên cứu hộ vào Thông tư số 07/2021/TT-

BVHTTDL để tạo thuận lợi cho địa phương trong công tác tổ chức các lớp tập 

huấn và có cơ sở hướng dẫn đối với các tổ chức, cá nhân về nhân viên cứu hộ. 

b) Quy định về danh mục thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện: 

Theo Thông tư số 04/2019/TT/BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành danh mục hoạt động thể thao bắt buộc 

có người hướng dẫn tập luyện, danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm, quy định 

09 hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện và 10 hoạt động 

thể thao thể thao mạo hiểm (không quy định đối với môn Yoga), tuy nhiên, theo 

Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và 

thi đấu môn Yoga, tại Điều 1. Phạm vi điều chỉnh có quy định: Tập luyện, thi 

đấu môn Yoga là hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện. Do đó, 

kính đề nghị Tổng cục Thể dục thể thao xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch điều chỉnh, bổ sung môn Yoga vào danh mục hoạt động thể 

thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện quy định tại Thông tư số 

04/2019/TT/BVHTTDL ngày 17/7/2019 để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ 

của các văn bản quy phạm pháp luật và tạo thuận lợi trong công tác quản lý nhà 

nước, hướng dẫn đối với các tổ chức, cá nhân khi tiến hành các thủ tục kinh 

doanh hoạt động. 

c) Quy định về kích thước đối với bể bơi: Hiện nay, Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao áp dụng cho các doanh nghiệp kinh 

doanh hoạt động thể thao chưa được ban hành, do đó, các trường hợp kinh doanh 

dịch vụ bể bơi vẫn áp dụng theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL 

ngày 19/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cơ sở 

vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn. 

http://tdtt.gov.vn/du-kien-ban-hanh/thong-tu-quy-dinh-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-co-vat-chat-cua-cac-mon-the-thao-dap-ung-yeu-cau-tap-luyen-va-thi-dau-the-thao
http://tdtt.gov.vn/du-kien-ban-hanh/thong-tu-quy-dinh-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-co-vat-chat-cua-cac-mon-the-thao-dap-ung-yeu-cau-tap-luyen-va-thi-dau-the-thao
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Trong đó, quy định kích thước: Bể bơi được xây dựng hoặc lắp đặt có kích thước 

không nhỏ hơn 6m x 12m hoặc có diện tích tương đương. Tuy nhiên, hiện nay 

nhiều doanh nghiệp khi xây dựng các cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, khách sạn 

nghỉ dưỡng, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch…) và các khu điểm du lịch có hoạt 

động dịch vụ bể bơi, tùy thuộc vào diện tích, quy mô và các điều kiện khác nhau 

nên khi xây dựng có nhiều bể bơi khá nhỏ, kích thước chưa đảm bảo theo quy định 

tại Thông tư nêu trên, gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản 

lý, hướng dẫn và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú có loại hình bể bơi. Do 

đó, kính đề nghị Tổng cục Thể dục thể thao hướng dẫn về quy định đối với kích 

thước bể bơi tại các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch và các khu điểm 

du lịch phù hợp với từng loại hình, đối tượng (đối với các bể bơi nhỏ, kích thước 

chưa đảm bảo thì việc quản lý, hướng dẫn và hoạt động như thế nào) để địa phương 

có biện pháp quản lý và xử lý vi phạm, cũng như hướng dẫn các doanh nghiệp 

được biết và thực hiện, đảm bảo các quy định của pháp luật về thể dục, thể thao 

nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng dịch vụ bể bơi.  

d) Ủy nhiệm đăng cai và có kế hoạch hỗ trợ kinh phí, phối hợp tổ chức tốt 

các giải thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế tổ chức tại thành phố Đà Nẵng 

năm 2023. 

đ) Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kinh phí cho các vận động viên ưu tú, 

xuất sắc của Đà Nẵng được tiếp tục tập huấn dài hạn tại các đội tuyển quốc, đặc 

biệt là các vận động viên có khả năng tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á 

lần thứ 32 (SEA Games 32) tại Campuchia, Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 

(ASIAD 19) tại Trung Quốc, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật lần thứ 6 

(AIMAG6) tại Thái Lan và Đại hội Thể thao bãi biển thế giới (ANOC) tại 

Indonesia.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng kính 

báo cáo./.        

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố (để báo cáo);                                                              

- Văn phòng Tổng cục TDTT; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, QLTDTT.       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thao 
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