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HDUONG 

DEN N  v:,20 
hin 1rn 

Chuyen' .... 

Luu hil so' s ....... 

Ngày 03 tháng 12 11am 2010, Thu ttthng ChInh phü dã ban hành Quyt 
djnh so 2198/QD-TTg ye vic phé duyt Chiên hrçic phát triên the diic, the 
thao Vit Narn den näm 2020. Nhäm tong kêt, dánh giá kêt qua cüa 10 nàm 
th%rc hin Chiên hxçrc, BO Van hóa, The thao và Du ljch ban hành Kê hoach 
tong kêt 10 11am thc hin Chiên hrçc phát triên the diic, the thao den näm 2020 
nhix sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU: 

1. Muic dIch: 

- T chüc Mng k&, dánh giá kt qua 10 nàm thirc hin Chin hxçic phát 
triên the diic, the thao Vit Nam den näm 2020 (sau day gi là Chiên hrcic) giai 
doan 2011 - 2020 (tinh ttr 11am 2011 den 11am 2020), lam rö nhng kêt qua dat 
ducic, nhthig hin ch, khó khän và nguyen nhân dn dn thành công, han  ch 
trong qua trInh to chi'rc thic hin Chin luçc; dê xuât, kiên nghj dê xây dimg 
Chiên hxcic phát triên thO diic, the thao giai doan tiêp theo. 

- Lam rö nhüng vn d dt ra, nhftng diu chinh và d xut m11c tiêu, 
nhim v11, phrnmg hithng, giãi pháp, cci chê, chInh sách, phrnmg thrc thirc hin 
Va CáC can cir dê xây dirng Chiên hrçc phát triên the diic, the thao Vit Nam 
den näm 2030 phit hcp vâi thirc tê và yêu câu phát triên dat nithc và tInh hInh 
quôc tê trong giai doan mâi. 

2. Yêu cu: 

- Vic tng kt 10 näm thirc hin Chin ltrçic phát trin th ditc, th thao 
dn nàm 2020 duçic trin khai nghiêm tiic trên toàn quôc, tir cor quan quàn l nhà 
rnthc den các cci quan chuyên môn, don vj S1T nghip, các to ch(rc chInh tn xã 
hi, to chirc xã hi nghê nghip ye the dic the thao. 

- Ni dung téing kt thit thirc, phãn ánh dáng th%rc t, khách quan, trung 
thrc, toàn din, sâu sac, có dánh giá cii. the; không lam theo hinh thi'rc thông kê, 
báo cáo thành tIch. 

II. NQI D1JNG, PHUNG PilAF, H1NH THUC, TIEN DO vA 
KINH PHI THIJ'C lIEN: 

1. Ni dung: 

-BVHTTDL 

KE H04CH 
Tng kt 10 näm th,rc hin 

phat trien the dtic, the thao Viçt Nam den nam 2020 



- Tp hcip van bàn dánh giá cüa các B, ngành Trung iicrng, các dja 
phrnmg, các Lien doàn, Hip hi the thao quôc gia và các cci quail, don vj có 
lien quail; xây dmg van bàn htthng dn báo cáo, dánh giá Cong tác thc hin 
Chin hxçic cho các dja phuong, don vj lien quan. 

- Các Bô, ngành và Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trrc thuc 
Trung uang, các Lien don, Hip hi the thao quOc gia và các co quail, don vj 
Co lien quan can Cu ni dung, mic ti&t, nhim vii trong Chiên luçic phát triên 
th dic, th thao dn näm 2020 tiên hành tong kêt và xây drng báo cáo 10 11am 
thic hin Chin luc. Sâ Van hóa, The thao và Du 1jch/S Van hóa và The thao 
là co quan tham mutt cho Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc Trung 
ucing th1rC hin tong kt Chiên luVC theo quy dinh. 

Ni dung báo cáo can tp trung: 

+ Chi rO các k& qua dã dat  du?c, nhthig mt chua lam duçc so vâi yêu 
câu Cüa Chiên lixçc; khó khàn, han  chê, nguyen nhân khách quan và chü quan 
dn den thành cOng, han  ché trong qua trInh to chüc th\rc hin Chiên hiqc; 

+ D xu.t các ni dung, miic tiêu, nhim vii, djnh hithng, giài pháp và 
sang kiên dê tiên hành xây drng Chiên h.rçc phát triên the dic, the thao den 
näm 2030; 

- T chi'rc khào sat, tim hiu, trao di nhm n.m b.t tInh hInh thirc tin O 
mt so dja phuong (nhihig dja bàn th%rc hin tot và nhftng dja bàn thirc hin cOn 
han che); 

- T chirc t9a dam, trao di các chuyên gia, nhà nghiên Ciru th thao CO U 
tin, các nhà quail l the thao Co kinh nghim nhàm tham vn kin v nhftng 
dir&ng hixrng ln trong xay dirng Chiên luçic phát triên the dic, the thao den näm 
2030, CaC CáCh thirc de CiT the hóa quan diem, dithng lôi phát triên dt niróc cüa 
Dàng, nhât là trong bôi cành CUC Cách mng Cong nghip 4.0; kinh nghim các 
mthc tren the gii trong vic xây drng các chiên lugc và k hoach  phát trin th 
thao; 

- T chuc Hi nghj tng k& 10 näm thrc hin Chin h.rc và phixang 
htr&ng xay drng Chin lu?c phát trin th djc, the thao den näm 2030. 

2. Phiro'ng pháp: 

- Thu thp, tng hçip Báo cáo cita các B, ngành, co quail, don vj và dja 
phmyng; xü 1 các sO 1iu, tài 1iu, thông tin giüp cho viC phan tIch, nhn din, 
dánh giá thc tin dam báo tInh khách quail, trung thrc và chInh xác nhàm 
phtc vi vic xây drng báo cáo tng k& 10 näm thc hin Chin krçc. 

- Diu tra, khào sat hoc kim tra lai  nhüng thông tin quan tr9ng cn thiêt 
cho qua trInh phân tIch, dánh giá thrc tien và xu l các tài 1iu, sO lieu. 

- ThOng qua t9a dam, trao di nh&rn tham khâo mt cách toàn din các 
yeu tO khách quan và chü quail; các yêu to trong ntxâc và quOc te; các yêu to 
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trong và ,ngoài ngành TDTT; nhftng thun 1i và khó khän thách thirc... ãnh 
hithng den sir phát triên the diic, the thao Vit Nam; các giãi pháp dt phá 
nhäm tháo gc vu&ng mac, khó khän, khäc phiic các yêu kern d phát triên th 
dye, the thao trong giai dotn tâi. 

3. HInh thfrc và thM gian tng kt: 

3.1. Hmnh thi'rc tng k&: 

- Các Bô, ngành a Trung hong, Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trtrc 
thuc Trung 'ircing xây dirng kê hoach và chi dto các dcm vj có lien quan thuc 
B, ngành, dja phrnmg tiên hành dánh giá, tong k& tai  don vj mInh. 

- Các Co quail, don vj sir nghip, các Lien doàn, Hip hi th thao qu6c 
gia xây dirng kê hoach và dánh giá, tong kêt Chiên l'irçyc. 

- Can cü kt qua Tng kt Chin hxçic cüa các BO,  ngành và dja phwmg 
và các don vj lien quail, Trung uong tiên hành tong kêt toàn quôc. 

3.2. Thyi gian: 

- Các B, ngành a Trung irong, Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trirc 
thuc Trung ucing, các Lien doàn, Hip hi the thao quôc gia và các don vj lien 
quan të, chi'rc Hi nghj Tong k& Chiên luçyc: Tháng 9/2020. 

- T chüc Hi nghj tMg kt toàn quc: Tháng 12/2020. 

4. Tiên d thirc hiên: 

Thô'i gian Nhim vii Phân cong tto'n vj 
thirc hiên/Phi hçrp 

Tháng 4,5/2020 TrInh Lãnh dao  B phê duyt 
Kê hoach tong kêt; thành 1p 
Ban Chi dao  tong kêt ChiOn 
luc, Ban soan thão và TO Biên 
t.p 

Tong cic The ditc the 
thao/Vän phông B. 

Van bàn gri các B, ngành, 
UBND cáctinhlthành phô, các 
cci quail, to chüc lien quail... 
tiên hành to chirc tong kêt, xay 
dirng huàng dan báo cáo thrc 
hiên Chiên l'irccc 

Tng c11c Th di1c th 
thao/Vàn phông B. 

Tháng 
6,7,8/2 020 

T chüc Doan Khão sat lam 
vic vâi mt so dja phucrng 

Tong ciic The diic the 
thao/các dja phrnmg lien 
quail. 

T chi'rc Toa dam, tharn vn ' 
hen chuyen gia và các nhà 
quãn lr (nêu co) 

Tng cllc Th diic th thao 

Tháng 9/2 020 Các B, ngành a Trung hang, Sâ Van boa, Th thao và 
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Uy ban nhan dan các tinh, 
thành ph trçrc thuOc  Trung 
iiong, các Lien doàn, Hip hi 
the thao quôc gia và cac dan vj 
hen quan to chüc tong kêt và 
gui báo cáo ye B VHTTDL 
(qua TOng ciic TDTT) 

Du ljch, S Van hóa và Th 
thao; các Lien doàn, Hip 
hi the thao quôc gia và các 
don vj lien quail. 

Tháng 
1 0,11/2020 

Tng hçip, xây dipig, hoàn thin 
dir thão Báo cáo tong kêt Chiên 
lllçYc 

Ban Soin thão, T Biên tp 

Tháng 12/2 020 - T chirc Hi nghj thng kt Tng civic Th diic th 
thao/Vän phông B và các 
dan vj lien quan 

Tháng 12/2020 - Báo cáo ThU tithng ChInh phU Tng civic Th dic th 
thao/Vàn phông Bô. 

5. Kinh phi thiyc hin: 

- Bô Van hóa, Th thao và Du ljch (Tng ciic Th diic th thao) chju trách 
nhim kinh phi tong kt 10 näm thirc hin Chiên hrcyc cUa Bô. 

- Các Bô, ngành, Uy ban nhâri dan các tinh, thành ph trirc thuc Trung 
ucmg, các Lien doàn, Hip hi th thao quc gia và các dan vj lien quan chju 
trách nhim kinh phi cho hoat dng tong kêt 10 11am thirc hin Chiên hiçic t?i 
danvj. 

IV. PHAN CONG NHIEM VU: 

1. Tong cvc  The ditc the thao: 

- ChU tn, chju trách nhim v ni dung vic Tng k& th%rc hin Chin 
lrnyc; t chirc khão sat, toa dam véd chuyên gia, xây dirng báo cáo tong kêt Chiên 
lrnc cUa Bô. 

- Lam du mi, don dc các B, ngành, Ca quan, donvj và các dja 
phuang, Lien doàn, Hip hi the thao quôc gia tiên hành tong kêt 10 näm thirc 
hin Chiên luçic và gi:ri báo cáo. 

- Xây drng k hotch th chuc Hi nghj tng kt Chin li.rçic. 
A A A A A A * 2. Be ngh Bo Quoc phong, BQ Cong an, Bo Giao due va Bao tio va 

các B, ngành lien quan: Can cir các nhim vi duçc phân cong ti Chiên lixçc 
Va Kê hoach nay tiên hành tong kêt 10 näm thic hin Chiên luc và gUi báo 
cáo ye Bô Van hóa, The thao và Du ljch (qua Tong cilc The diic the thao) dam 
bão yeu câu ye ni dung và thai gian theo quy djnh. 

3. Các Sr Van hóa, Th thao và Du ljch/SO Van hóa và Th thao: 
Tham miru Uy ban nhân dan các tinh, thành phO trrc thuc Trung uong trong 
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vic t chüc tng kt 10 näm thrc hin Chin 1uc và gCri báo cáo v B Van 
boa, The thao và Du ljch (qua Tong ciic The dic the thao) dam báo yêu câu ye 
ni dung và thai gian theo quy djnh. 

• A A A A A 4. Cac Viii, thm v thuQc BQ, cac Lien doan, Hiçp hQi the thao quoc 
gia và các do'n vj lien quan: Can cir các nhim vi duçic phân cong tti Chiên 
hrçic và Kê hoch nay tiên hành tong kêt 10 näm thc hin Chiên luçic và gtri 
báo cáo ye BVàn hóa, The thao và Du ljch (qua Tong ciic The diic the thao) 
dam bão yeu câu ye ni dung và thai gian theo quy djnh 

Can cü K hoach tng kt 10 11am thirc hin Chin lirçc phát trin th 
duc, the thao Viêt Nam den näm 2020, Tong ciic The dic the thao, các co quail, 
dmi vi có lien quan nghiêm tác triên khai thc hin va kjp thi thông tin ye B 
Van hóa, The thao Va Du ljch nhftng khó khän vithng mac (nêu co) trong qua 
trInh thuc hiën dê xr 1./. i— 

No'inhân: 
- BO trtiàng (dé báo cáo); 
- Các B: Quoc phông, Cong an, GD&DT; 
- UBND, S VHTTDL/S& VHTT các tinhlthành; 
- Các Vi, dcm vj thuQc BO cO lien quan; 
- Các Lien doàn, Hip hOi  the thao quc gia; 
- Luu: VT; TDTCTT, NKH (170). 
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