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ỦY BAN NHÂN DÂN                

HUYỆN VŨNG LIÊM 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Số: 18   /KH-UBND                                Vũng Liêm, ngày  09 tháng 6  năm 2016 

 

KẾ HOẠCH 
Phát triển thể dục, thể thao huyện Vũng Liêm 

giai đoạn 2016 – 2020 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Vĩnh 

Long về việc phê duyệt kế hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 

2016-2020. 

Căn cứ công văn số 1402/SVHTTDL ngày 8/12/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thể dục, thể thao 

tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020, 

Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm xây dựng kế hoạch phát triển thể dục, thể thao 

huyện Vũng Liêm giai đoạn 2016-2020 cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THỂ DỤC, THỂ THAO GIAI 

ĐOẠN 2011 – 2015: 

Qua gần 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 11/7/2012 

của UBND huyện Vũng Liêm về phát triển phong trào thể dục thể thao huyện Vũng 

Liêm giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020 đạt được nhiều kết quả đáng 

kể. Cơ sở vật chất thể dục thể thao được các ngành, các cấp quan tâm đầu tư xây dựng, 

phong trào thể dục, thể thao từ huyện đến cơ sở ngày càng được phát triển sâu rộng, thu 

hút ngày càng nhiều người dân đến tham gia tập luyện và thi đấu. 

Hiện tại trên địa bàn huyện có nhà thi đấu đa năng, 6 sân bóng đá lớn, 48 sân bóng 

đá mini (trong đó có 4 sân bóng đá cỏ nhân tạo), 78 sân cầu lông ( có 29 sân có mái 

che), 6 bàn bóng bàn, so với giai đoạn 2006-2010 sân bóng đá lớn tăng 1 sân, bóng đá 

mini cỏ nhân tạo tăng 2 sân, sân quần vợt tăng 1 sân, cầu lông tăng 4 sân, bóng bàn tăng 

2 bàn, hồ bơi tăng 3 hồ. 

        Về thể dục thể thao quần chúng có 16 loại hình được hình thành, trong đó có 9 câu 

lạc bộ (CLB) dưỡng sinh, 12 CLB võ thuật, 1 CLB quần vợt, 21 CLB bóng đá, 22 CLB 

bóng chuyền, 29 CLB cờ tướng, 26 CLB cầu lông,… đã thu hút trên 57.759 người tham 

gia tập luyện thường xuyên, chiếm 33,61%  số dân toàn huyện, có 5.660 hộ gia đình thể 

thao chiếm 12,51%  số hộ; có 98 câu lạc bộ thể dục thể thao và điểm tập; 100% số 

trường thực hiện chương trình giáo dục thể chất nội và ngoại khóa. Hàng năm duy trì tổ 

chức trên một trăm giải, hội thi, hội thao của 2 cấp cho các đối tượng trong huyện. 

Tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao (TDTT) cấp xã, huyện năm 2013, là 1 

trong 3 huyện được UBND tỉnh tặng bằng khen với thành tích tổ chức tốt đại hội TDTT 

và được xếp hạng toàn đoàn 4/12 đơn vị huyện, TX, TP và ngành tỉnh dự đại hội TDTT 

tỉnh.  

        Về thể thao thành tích cao đạt nhiều thành tích tốt, tổng số huy chương đạt được tại 

các giải thể thao trong tỉnh, khu vực, toàn quốc và quốc tế là 205 huy chương (67 vàng, 
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49 bạc, 89 đồng), trong đó có 2 huy chương đồng Đông Nam Á (Paragames), có 04 môn 

thế mạnh của huyện là bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, Taekwondo. Công tác đào tạo 

hiện có hàng trăm vận động viên (phần lớn là môn võ Taekwondo). 

       1. Nguyên nhân đạt được kết quả: 

          Sự phối kết hợp trong công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, các cấp chính 

quyền, cơ quan, đoàn thể trong toàn huyện, từng địa phương có bám sát nội dung quy 

hoạch phát triển của ngành. Sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, 

doanh nghiệp, các đơn vị và cá nhân trong và ngoài huyện; sự đồng tình hưởng ứng của 

mọi người dân. Sự tác động của việc duy trì tổ chức thực hiện 2 cuộc vận động “Toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ”. Nhận thức ngày càng cao của người dân về ý thức giữ gìn và rèn luyện 

sức khỏe của bản thân và gia đình được nâng lên. Sự đầu tư của nhà nước về kinh phí, 

cơ sở vật chất. Sự hỗ trợ giúp đỡ chuyên môn của các đơn vị nghiệp vụ Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch thường xuyên và có hiệu quả. 

            Khai thác và phát huy tốt hiệu quả công tác xã hội hóa các hoạt động TDTT trên 

địa bàn huyện. 

        2. Hạn chế của ngành thể dục thể thao trong thời gian qua: 

          Đối với hoạt động thể thao quần chúng, điều kiện sống của đại bộ phận nhân dân 

nhất là ở vùng nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn, tác động khách quan đến việc tham 

gia vào các hoạt động thể dục thể thao. Hệ thống tổ chức quản lý thể dục thể thao huyện 

hình thành chưa hoàn chỉnh. Cấp xã chưa có tổ chức bộ máy thể dục thể thao. Đội ngũ 

cán bộ cấp huyện từng lúc chưa đủ đáp ứng nhiệm vụ phát triển phong trào, công chức 

Văn hóa – Xã hội xã kiêm nhiệm nhiều việc, bao hàm quá nhiều lĩnh vực, đa ngành, đa 

nghề, nhưng lại yếu về chuyên môn thể thao. Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động 

thể dục thể thao ở cơ sở còn đơn điệu, nghèo nàn, không thu hút người xem, trang thiết 

bị, dụng cụ phục vụ tổ chức phong trào chưa đáp ứng được yêu cầu. Kinh phí dành cho 

công tác tổ chức các hoạt động phong trào còn hạn chế. Công tác xã hội hóa hoạt động 

thể dục thể thao vẫn còn có những mặt hạn chế, từng lúc chưa thu hút được người dân 

tham gia đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và phát triển phong trào TDTT. 

        3. Đối với thể thao thành tích cao:  

         - Xu hướng phát triển thể thao bán chuyên nghiệp trong cơ chế thị trường, bên 

cạnh đó một phần lớn thanh niên do hoàn cảnh gia đình phải đi làm ăn xa nên phần nào 

tác động đến công tác quản lý đào tạo sử dụng vận động viên trên địa bàn. 

         - Công tác vận động xã hội hóa đạt được một số kết quả bước đầu, nhưng nhìn 

chung vẫn còn nhiều khó khăn và chưa đạt hiệu quả như mong muốn, nhất là ở cơ sở.  

         - Các công trình thể thao theo thời gian ngày càng xuống cấp và lạc hậu. Đặc biệt, 

các công trình phục vụ cho luyện tập, thi đấu các môn thể thao thành tích cao còn thiếu 

như: hồ bơi đạt chuẩn, sân quần vợt, phòng tập, các trang thiết bị huấn luyện.v.v… 

          - Chưa hình thành được tuyến đào tạo vận động viên năng khiếu bán tập trung tại 

huyện, câu lạc bộ thể thao cơ sở, tạo nền tảng cho công tác phát hiện tuyển chọn tài 

năng thể thao ban đầu.  

          - Chưa có sự phối hợp tốt trong công tác phát triển thể dục thể thao trường học. 

          - Kinh phí cho công tác tập huấn dài hạn cho vận động viên còn nhiều hạn chế.  
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          Tất cả nguyên nhân trên phần nào làm ảnh hưởng đến phong trào thể dục thể thao 

của huyện.  

 

Bảng tổng hợp so sánh kết quả 

thực hiện kế hoạch giai đoạn 2006 – 2010 và giai đoạn 2011 - 2015 

 

STT Nội dung 
Kết quả 2006 - 

2010 

Kết quả 2011 - 

2015 

1 Số người tập TDTT thường xuyên 20,02% 
33,61% (tăng 

13,59%) 

2 Hộ gia đình thể thao 8,7 12,51( tăng 3,81%) 

3 Số CLB thể thao 80 98 ( Tăng 18 CLB) 

4 Xếp hạng Đại hội TDTT cấp tỉnh 6/12 4/12 (tăng 2 bậc) 

5 

Kinh phí đấu tư TDTT quần chúng 

của huyện hàng năm ( có tổ chức 

Đại hội TDTT cấp huyện) 

600 triệu 

( bao gồm hoạt 

động thường xuyên 

và đại hội TDTT) 

670 triệu( bao gồm 

hoạt động thường 

xuyên và đại hội 

TDTT) 

6 Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất 2,5 tỷ 1 tỷ 

7 Số vận động viên bán tập trung 50 80 

8 Số vận động viên đội tuyển 85 126 

9 Số sân thể thao cấp ấp 
28% ấp trong toàn 

huyện 

71% ấp của 4 xã 

điểm 

10 Số sân thể thao cấp xã 
30% xã trong toàn 

huyện 

2/4 sân( đạt 50% so 

với kế hoạch nông 

thôn mới) 

11 Sân vận động cấp xã 6/20 5/20 

12 Sân thể thao cấp huyện  
Dự án xây dựng 

khán đài 500 chổ 

         

 4. Yêu cầu đặt ra 

Nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao huyện Vũng Liêm 

trong giai doạn mới; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 08 –NQ/TW của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, và kế hoạch phát triển thể dục thể thao huyện Vũng 

Liêm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2030. 

          Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm xây dưng  kế hoạch phát triển thể dục thể thao 

huyện Vũng Liêm đến năm 2020, với một số nội dung cơ bản như sau:  

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 

1. Căn cứ pháp lý 

- Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 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. 
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- Chương trình hành động số 13-CTr/Tu ngày 28/5/2012 của Tỉnh ủy Vĩnh Long 

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

đến năm 2020. 

- Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020. 

- Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao. 

- Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND  tỉnh Vĩnh Long 

phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 14/01/2013 của 

Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TW ngày 01/12/2011 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. 

- Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long phê 

duyệt Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030. 

- Kế hoạch số 25/KH-HU ngày 9/01//2012 của Huyện Ủy Vũng Liêm thực hiện 

chương trình hành động phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 

- 2015 và định hướng đến năm 2020. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Tiếp tục quán triệt và thể hiện mọi hoạt động theo quan điểm cơ bản của Nghị 

quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 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.  

III. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 

- Tạo sự chuyển biến đột phá, hình thành động lực mới, làm biến đổi về chất đối 

với phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao huyện Vũng Liêm một cách toàn diện; thực 

hiện chủ trương nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà trong giai đoạn 5 năm tới 2016 – 

2020. 

- Tiếp tục duy trì cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, duy trì các loại hình thể thao, 

thu hút các đối tượng tham gia tập luyện, đặc biệt đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao xã 

nông thôn mới, tạo diện mạo mới cho phong trào thể dục thể thao cở sở một cách bền 

vững. 

1. Về phát triển thể dục thể thao cho mọi người 

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” thu hút các tầng lớp nhân dân thuộc mọi thành phần, giới 

tính, độ tuổi địa phương trong huyện tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. 

Đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao xã nông thôn mới của huyện. Phấn đấu 

đưa dân số của huyện tham gia tập luyện thể thao  thường xuyên từ 33,61% năm 2016 lên 

35,5 % năm 2020, số gia đình luyện tập thể thao đạt 12,51% năm 2016 lên 16 % năm 

2020 tổng số hộ, có từ 98 câu lạc bộ năm 2015 tăng lên 110 câu lạc bộ cở sở năm 2020. 
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- Duy trì và phát triển hệ thống thi đấu giải thể thao các cấp, các môn thể thao 

Olympic, môn thể thao dân tộc, các loại hình thi đấu thể thao, hội thao, giao lưu thi đấu, 

biểu diễn… đặc biệt duy trì và chỉ đạo tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Vũng Liêm 

lần thứ VIII vào năm 2017 – 2018. 

- Duy trì tổ chức, phối hợp và đăng cai tổ chức giải thể thao, hội thao cấp tỉnh. 

- Hàng năm tổ chức tốt các giải thể thao theo kế hoạch và tham dự các giải thể thao 

do tỉnh tổ chức. 

Bảng tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch phát triển TDTT cho mọi người 

 

TT NỘI DUNG 
NĂM THỰC HIỆN 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Tỷ lệ % dân số tập luyện 

TDTT thường xuyên 
33.61  34% 34.5 35 35.5 

2 Tỷ lệ % số hộ gia đình TT 12.51 13 14 15 16 

3 Số CLB TDTT cơ sở  100 102 105 107 110 

4 
Tổ chức Đại hội TDTT huyện 

(năm) 
 X    

5 
Tổ chức thi đấu thể thao ngày 

lễ, hội (cuộc/năm) 
2 2 2 2 2 

6 
Tổ chức giải thể thao vô địch 

huyện 
10 10 10 10 10 

7 
Tổ chức hội thao phối hợp 

cấp ngành huyện (cuộc/năm) 
5 5 5 5 5 

8 
Đăng cai tổ chức giải 

(cuộc/năm) 
1 1 1 1 1 

  

2.Về thể thao thành tích cao 

 - Tiếp tục đào tạo vận động viên trẻ để cung cấp cho đội tuyển huyện thi đấu đạt 

thành tích tại các giải tỉnh như sau: 

- Xác định nhóm môn thể thao “ mũi nhọn” của huyện để tập trung đầu tư, dành lấy 

thành tích cao trong điều kiện nguồn ngân sách của huyện còn nhiều hạn chế, sớm đưa 

thể thao huyện Vũng Liêm xếp 3 hạng đầu các huyện, thành phố trong tỉnh, nâng dần thứ 

hạng toàn đoàn của huyện tại các kỳ Đại hội trong tỉnh và các giải thể thao trong khu vực. 

- Từng bước chuyển dần từ cơ chế phong trào sang cơ chế bán chuyên nghiệp của 2 

môn bóng đá và bóng chuyền. 

2.1. Chỉ tiêu đào tạo vận động viên bán tập trung: 

 

TT Môn thể thao 
Năm thực hiện 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Điền kinh 5 7 7 10 10 

2 Bóng đá 25 25 30 30 30 
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TT Môn thể thao 
Năm thực hiện 

2016 2017 2018 2019 2020 

3 Cầu Lông 30 30 30 30 35 

4 Teakwondo 30 30 30 35 35 

5 Vovinam 20 25 25 30 30 

6 Bơi lội 10 10 10 15 15 

 

2.2. Chỉ tiêu đào tạo huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài: 

Tiếp tục củng cố công tác tổ chức quản lý, đào tạo HDV, HLV, VĐV; xây dựng 

chính sách ưu đãi của huyện đối với HDV, HLV, VĐV. 

 

TT Môn thể thao 
Năm thực hiện 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Điền kinh 1 1 1 1 1 

2 Bóng đá 2 2 2 3 3 

3 Cầu Lông 2 2 2 3 3 

4 Teakwondo 2 2 3 3 3 

5 Vovinam 2 2 2 3 3 

6 Bơi lội 1 1 1 1 1 

  

Ngoài ra, hàng năm huyện sẽ phối hợp với tỉnh đào đạo, tập huấn từ 30-40 trọng 

tài các môn cho các xã-thị trấn và trường học. 

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 

1. Phong trào thể dục thể thao quần chúng: 

1.1. Củng cố thiết chế, bộ máy thể dục thể thao: 

* Cấp huyện: 

- Duy trì các bộ môn thể thao của huyện, chỉ đạo tổ chức phát triển phong trào và 

huấn luyện thể thao thành tích cao của huyện. 

- Thành lập CLB bóng đá, bóng chuyền huyện theo xu hướng thể thao bán chuyên 

nghiệp, nhằm thúc đẩy quá trình xã hội hóa các hoạt động phong trào tại các xã - thị trấn 

trong huyện. 
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- Từng bước xây dựng hệ thống đào tạo vận động viên tại huyện, CLB thể thao 

trong huyện, nhằm tạo nguồn VĐV cho phong trào và phát hiện tuyển chọn VĐV thể 

thao cho thành tích cao. 

- Củng cố và tổ chức Ban Văn thể các cơ quan, công đoàn cơ sở, công đoàn ngành 

huyện. 

* Cấp xã – thị trấn:  

- Đối với các xã có sân bóng đá hoặc nhà Văn hóa thì thành lập Trung tâm Văn hóa 

– Thể thao (Gọi chung là cấp xã). Phấn đấu đến năm 2020 đạt 60% đơn vị có thiết chế 

TDTT. 

- Bước đầu thành lập CLB TDTT như bóng đá mini, bóng chuyền, cầu lông, cờ 

tướng, dưỡng sinh để phối hợp tổ chức điều hành, tổ chức hoạt động TDTT. 

1.2. Xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi thể thao: 

Cơ sở vật chất, sân bãi TDTT phải được từng bước xây dựng và phát triển để ngày 

càng đáp ứng cho nhu cầu luyện tập và thi đấu của nhân dân. 

- Cấp huyện: Đầu tư hoàn chỉnh xây dựng công trình nhà thi đấu TDTT của 

huyện, tiếp tục đến năm 2020 hoàn chỉnh thi công công trình hồ bơi, sân tenis thi đấu của 

huyện, đáp ứng nhu cầu phát triển phong trào. 

- Cấp xã: Nâng cấp sửa chữa sân bóng đá hiện có. Phấn đấu đến năm 2020 có 60 

% xã, thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao và có 35 % xã có sân bóng đá. 

- Ở các ấp khóm: Xây dựng ít nhất một điểm tập TDTT đơn giản (sân bóng đá 

mini, sân bóng chuyền, sân cầu lông, cờ tướng, dưỡng sinh …). Phấn đấu đến năm 2020 

đạt 70% và đến năm 2030 đạt 90% có sân thể thao đơn giản. 

1.3. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên TDTT, trọng tài:  

Phối hợp với các ngành chuyên môn tỉnh tổ chức lớp tập huấn chuyên môn, 

nghiệp vụ, công tác trọng tài cho đội ngũ cộng tác viên TDTT ở cấp xã ít nhất 2 năm 1 

lần.  

1.4.Về cơ chế kinh phí cho hoạt động TDTT quần chúng:  

Hàng năm huyện có kế hoạch phân bổ ngân sách hoạt động TDTT ở cấp xã, bình 

quân 20-30 triệu đồng/năm, trong đó có chính sách ưu tiên hơn cho các xã khó khăn, xã 

điểm và cho hoạt động trọng tâm là đại hội TDTT xã. 

- Từ năm 2017 trở đi, thống nhất ngân sách chi cho hoạt động TDTT ở cấp xã 

được tách riêng, không chung với các mục khác. 

- Trung tâm TDTT huyện và cấp xã sau khi được thành lập, chịu trách nhiệm quản 

lý toàn bộ kinh phí hoạt động (Từ nguồn ngân sách cấp và các nguồn thu khác từ vận 

động tài trợ hoặc thu qua hoạt động) và chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động. Chịu 

trách nhiệm thu, chi quyết toán theo chế độ hiện hành. 

1.5. Duy trì hệ thống tổ chức và tham dự thi đấu các giải thể thao: 

- Cấp huyện: Hàng năm sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức khoảng 10-15 giải thể thao 

truyền thống cấp huyện, tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp (cấp trường theo chu kỳ 1 

năm 1 lần; cấp huyện 2 năm 1 lần) và Đại Hội TDTT các cấp 4 năm 1 lần (Vào năm 2017 

– 2018).  
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- Cấp xã: Tổ chức từ 4 – 5 giải thể thao cấp xã định kỳ hàng năm, khuyến khích 

tổ chức các loại hình thể thao hiện có tại địa bàn thu hút nhiều người tập luyện, chú ý 

phát triển các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian. Tổ chức đại hội TDTT cấp mình 

theo quy định 4 năm 1 lần. Phối hợp các trường trung học trên địa bàn tổ chức tốt Hội 

khỏe phù đổng của cấp trường. Tuyển chọn đội tham dự ít nhất 5 giải thể thao cấp huyện 

trong năm. 

2. Đối với Thể thao thành tích cao: 

2.1. Phân loại nhóm môn thể thao trọng điểm: 

          Phân loại nhóm môn thể thao của huyện để xác định môn có thế mạnh nhằm tập 

trung đầu tư trọng điểm, sớm cải thiện thành tích, vị trí thể thao của huyện Vũng Liêm 

đạt thứ hạng cao trong tỉnh. Từ nay đến năm 2020 tập trung đầu tư 6 môn có khả năng đạt 

huy chương tại các kỳ đại hội TDTT trong tỉnh và khu vực là: bóng đá, võ thuật, cầu 

lông, bóng chuyền, dưỡng sinh, điền kinh. Từng bước đưa 2 môn bóng đá, bóng chuyền 

theo hướng xã hội hóa. Các môn mới phát triển, dự báo có khả năng đạt huy chương 

trong tương lai, cần được đầu tư duy trì, khi đủ điều kiện sẽ phát triển lên nhóm một. 

2.2. Tổ chức đào tạo VĐV: 

          Đây là giai đoạn tuyển chọn và huấn luyện ban đầu, có thời gian từ 2- 3 năm, tùy 

môn thể thao, hình thức tổ chức là các lớp nghiệp dư, lớp năng khiếu cơ sở, CLB. VĐV 

tham dự lớp này với hình thức bán tập trung tại các CLB, trung tâm thể thao của xã, 

huyện, trường học. Thời gian qua, tuyến đào tạo VĐV này chưa được triển khai trong xã, 

huyện. Giai đoạn tới cần tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm tạo nền tảng vững 

chắc cho công tác phát hiện tuyển chọn, huấn luyện ở giai đoạn tiếp theo. Kinh phí chi 

cho tuyến này dùng để bồi dưỡng tiền nước uống cho VĐV, một phần trang bị dụng cụ 

tập luyện và bồi dưỡng HLV, chi phí kiểm tra, tổ chức thi. Bên cạnh đó vận động xã hội 

hóa tài trợ thêm cho công tác đào tạo này tại địa phương. Hiệu quả mang lại tạo ra sự duy 

trì của các hoạt động thể thao tại địa bàn, các VĐV xuất sắc, sau khóa học được tuyển 

chọn đào tạo tại trung tâm TDTT huyện các VĐV còn lại là nồng cốt các đội tuyển xã, 

góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước, rút ngắn quá trình đào tạo VĐV cho huyện, tỉnh. 

          Từ nay đến năm 2020 phấn đấu đào tạo bán tập trung từ 110 – 150 VĐV gồm các 

môn mũi nhọn của huyện như: võ thuật, bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, cầu lông, điền 

kinh... 

3. Phát triển lực lượng huấn luyện viên (HLV), hướng dẫn viên (HDV): 

Lực lượng HLV, HDV đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyển chọn, huấn 

luyện và đào tạo VĐV. Đào tạo chuyên môn hóa lực lượng huấn luyện viên, hướng dẫn 

viên huấn luyện từng tuyến VĐV. 

Đáp ứng đủ số lượng cho sự phát triển từng môn. 

Thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức để HLV nhận thức được 

vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp thể thao huyện nhà, yêu ngành, yêu 

nghề hết lòng vì công việc, biết khắc phục khó khăn chung để phấn đấu hoàn thành 

nhiệm vụ. 

Đến năm 2020 bồi dưỡng, đào tạo từ  10 – 15 HLV, hướng dẫn viên. 

4. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa: 
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 Tiếp tục vận động nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân cho các đội tuyển thể thao 

của huyện như: Bóng đá, Điền kinh, Võ thuật, Bóng chuyền, Cầu lông… Song song đó, 

kêu gọi hỗ trợ tài chính cho các VĐV xuất sắc của huyện. 

5. Đầu tư cơ sở vật chất, sân tập thể thao: 

Cơ sở vật chất, sân tập TDTT phải được từng bước xây dựng để ngày càng đáp 

ứng cho nhu cầu luyện tập, thi đấu. Các công trình thể thao cơ bản gồm: khán đài sân vận 

động huyện có sức chứa 500 chổ ngồi ( đầu tư xây dựng từ năm 2018-2020) 

V. DỰ KIẾN CHỈ TIÊU THÀNH TÍCH: 

1. Đại hội TDTT cấp tỉnh năm 2018: Dự kiến đạt 50-60 huy chương, phấn đấu xếp 

hạng 3 toàn đoàn 

2. Tham dự HKPĐ 2016 phấn đấu đạt 50 huy chương, xếp hạng 1 toàn đoàn và 

năm 2018 đạt 70 huy chương, xếp hạng đầu. 

VI. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG KINH PHÍ 

Kinh phí dành cho hoạt động TDTT: Dùng để chi các hoạt động gồm: Tổ chức thi 

đấu hệ thống giải thể thao cấp huyện. Tham dự thi đấu giải thể thao cấp tỉnh. Tổ chức các 

lớp đào tạo, cộng tác viên, hướng dẫn viên, trọng tài cơ sở. Tham dự tập huấn các lớp của 

Liên đoàn thể thao tỉnh, quốc gia mở…Tiền ăn, tiền công cho các VĐV, HLV. Khen 

thưởng thành tích huy chương; Chế độ VĐV, ưu đãi VĐV xuất sắc. Thuê HLV,… 

 

Bảng tổng hợp nhu cầu kinh phí đầu tư phát triển TDTT 

                    ( Đơn vị tính triệu đồng) 

TT NỘI DUNG 
NĂM THỰC HIỆN 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Đào tạo cán bộ, cộng tác viên 

TDTT cơ sở 
20 20 30 30 30 

2 

Tổ chức các giải thể thao cấp 

huyện và tham gia cấp tỉnh 

 

450 

 

 

250 

 

250 

 

 

500 

 

 

600 

 

3 
Tổ chức thi đấu đại hội TDTT 

lần VIII ( 2017)  400  
 

 

4 
Tham dự đại hội TDTT cấp 

tỉnh 2017- 2018  200 400   

5 
Tam dự các lớp bồi dưỡng 

chuyên môn, tấp huấn 20 20 30 30 30 

6 
Trang thiết bị tập luyện thi đấu 

 50    

7 
Hỗ trợ các Hội, Câu lạc bộ 

10 20 20 30 30 

 
 

Tổng cộng 500 960 730 590 690 
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          Kế hoạch kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản: 

 

TT Tên công trình Địa điểm xây 

dựng 

Năm thực 

hiện 

Diện tích Vốn đầu 

tư 

1 Khán đài sân vận 

động 

ấp An Nhơn-xã 

Trung Thành 

2018-2020 0.5ha 3 tỷ 

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai 

thực hiện và sơ kết hàng năm đến hết năm 2020 tổng kết và định hướng giai đoạn tiếp 

theo. 

Phối hợp với các ban ngành, ủy ban nhân dân xã- thị trấn trong huyện thực hiện 

xây dựng các kế hoạch phối hợp tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 

 Phân bổ kế hoạch đầu tư theo từng năm và bố trí ngân sách phù hợp kế hoạch 

được duyệt. 

3. Các ban, ngành, tổ chức đoàn thể có liên quan: 

Phối phợp cùng phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức triển khai kế hoạch và phát 

động quần chúng nhân dân tham gia tập luyện. 

Góp phần tuyên truyền và thúc đẩy công tác xã hội hóa Thể dục thể thao. 

4. UBND các xã, thị trấn: 

Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch ở cấp mình; có kế hoạch bồi dưỡng, đào 

tạo phát hiện những nhân tố để tuyển chọn tham gia thi đấu và là nguồn bổ sung cho 

huyện. 

Phân bổ kế hoạch kinh phí phù hợp theo năm nhằm đảm bảo tổ chức phong trào 

tại xã-thị trấn và tham gia các giải tại huyện./. 

  

  Nơi nhận:  

 -HU,HĐND huyện (thay/c);                                                                 KT.CHỦ TỊCH  

 -Ban tuyên giáo Huyện ủy;  PHÓ CHỦ TỊCH 

 -Phòng VH&TT;         

 -Phòng TC-KH; 

 -Phòng Giáo dục-Đào tạo; 

 -UBND xã-trấn; Đã ký. LÊ VĂN ĐÔI 

 -Trung tâm TDTT huyện; 

 -Lưu:VT    
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