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BÁO CÁO 

Đánh giá việc triển khai thực hiện Luật Thể dục, Thể thao  

trên địa bàn huyện Quan Sơn 

 

 

Thực hiện Công văn số 679/SVHTTDL-QLTDTT, ngày 25/02/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo số liệu phục vụ chương trình công 

tác giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội 

thuộc lĩnh vực do Ủy ban văn hóa, giáo dục Quốc hội phụ trách. 

  UBND huyện Quan Sơn báo cáo những nội dung cụ thể như sau:  

1. Công tác triển khai Luật Thể dục - Thể thao  

1.1. Những kết quả đạt được  

- Căn cứ Luật Thể dục - Thể thao số 77/2006/QH11, ngày 29/11/2006 của 

Quốc hội; Luật số 26/2018/QH14, ngày 25/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thể dục - Thể thao, UBND huyện đã triển khai cụ thể đến các phòng, 

cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn. Ban hành Quyết định số 1519/QĐ-UBND 

ngày 5/9/2012 về ban hành chương trình hành động của UBND huyện thực hiện 

Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị Ban chấp hành TW Đảng khóa XI 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến 

năm 2020; Số 1561/QĐ-UBND, ngày 13/9/2013 về việc Ban hành Đề án phát 

triển TDTT huyện Quan Sơn, giai đoạn 2013-2015, định hướng 2025; Kế hoạch 

số 14/KH-UBND, ngày 05/02/2012 về phát triển TDTT vùng dân tộc thiểu số 

huyện Quan Sơn giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Thông qua 

công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong 

nhận thức sang hành động, từ huyện đến các cơ quan, đơn vị và các xã, trị trấn 

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 quần chúng, thể thao trong lực lượng vũ trang, cơ quan đơn vị 
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hành chính sự nghiệp của huyện để góp phần nâng cao thành tích hoạt động thể 

dục, thể thao của huyện nhà.   

 - Luật thể dục - thể thao và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể 

dục, thể thao đã tạo sơ cở thuận lợi để các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, 

viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, toàn thể nhân dân trên địa bàn nắm 

bắt và thực hiện; đồng thời đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của 

mọi người về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thể dục, thể thao; từ đó 

phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể, thu hút các nguồn nhân lực của xã hội tham 

gia phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao.  

1.2. Tồn tại, hạn chế 

         - Luật Thể dục - Thể thao số 77/2006/QH11 có một số bất cập như: Chỉ 

tiêu đánh giá phong trào TDTT quần chúng gồm chỉ tiêu về người tập luyện thể 

thao thường xuyên và gia đình Thể thao theo điều 12 Luật TDTT chưa phù hợp 

với thực tiễn, chưa bao quát và phản ánh hết sự phát triển thể dục thể thao quần 

chúng tại một đơn vị, địa phương. Một số quy định về giải thi đấu thể thao, thẩm 

quyền quyết định tổ chức, trình tự thủ tục đăng cai tổ chức... còn chưa phù hợp 

với thực tiễn đã được sửa đổi, bổ sung kịp thời tại Luật số 26/2018/QH14, ngày 

25/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục - Thể thao, hiện nay 

các quy định còn phù hợp với thực tiễn, không có kiến nghị, đề xuất 

 - Cơ sở vật chất phục vụ cho việc luyện tập và thi đấu quan tâm đầu tư 

chưa đúng mức; kinh phí dành cho TDTT ở cơ sở còn thấp làm ảnh hưởng đến 

việc tổ chức các giải thể thao. Một vài xã, thị trấn chưa quan tâm việc quy hoạch 

đất dành cho thể thao. Công tác tham mưu của ngành VH&TT còn hạn chế, một 

số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm chỉ đạo và đầu tư đúng mức 

cho công tác TDTT. Bộ máy tổ chức, cán bộ chuyên môn của cấp xã chưa có 

biên chế chuyên trách TDTT nên đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch của 

ngành. Giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường tuy có nhiều tiến bộ 

nhưng chưa đáp ứng yêu cầu làm nền tảng cho thể thao thành tích cao; cơ sở vật 

chất thể dục, thể thao còn thiếu; một số công trình thể dục, thể thao xuống cấp, 

chưa đảm bảo tiêu chuẩn. 

 - Công tác xã hội hóa TDTT được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến, 

tuy nhiên vẫn còn chậm so với yêu cầu, còn trông chờ vào ngân sách nhà nước, 

thiếu chủ động trong vận động các tầng lớp xã hội tham gia vào hoạt động 

TDTT như tài trợ, ủng hộ cho các giải thể thao, tổ chức thi đấu, đầu tư cơ sở vật 

chất. 

 2. Việc phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng  

 Trong những năm qua, huyện đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đã được đông đảo công chức, 

viên chức, học sinh và các tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào thể dục, thể 

thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng. Nhu cầu tập luyện thể dục, thể 

thao của nhân dân ngày càng tăng cao, số người tập luyện thể dục thể thao hàng 
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năm đều tăng, cụ thể: (Năm 2011, số người luyện tập thể dục, thể thao đạt 15% 

dân số, số gia đình luyện tập thể dục, thể thao đạt 9% dân số; tính đến tháng 

12/2021 số người luyện tập thể dục, thể thao đạt 30/% dân số; số gia đình luyện 

tập thể dục, thể dục thể thao đạt 15% dân số).  

 Hình thức tập luyện chủ yếu các môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá, 

cầu lông, bóng bàn được phát triển rộng khắp các xã, thị trấn. Các hoạt động thể 

dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, gắn với các ngày lễ, sự kiện quan 

trọng của các ngành, địa phương và đất nước, với phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình xây dựng nông thôn mới văn 

minh đô thị tại các xã, thị trấn. Các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, 

ném còn, bắn nỏ, chọi cù, to mắc lẹ… được quan tâm đưa vào các lễ, hội, các 

hoạt động văn hóa, thể thao, Đại hội TDTT, Hội khỏe phù đổng ở địa phương và 

được nhân dân tích cực hưởng ứng. Hàng năm, huyện luôn tổ chức 4 giải thể 

thao vào dịp: "Mừng Đảng, mừng Xuân", dịp kỷ niệm " giải phòng Miền Nam 

30/4 và Ngày quốc tế lao động 1/5", dịp kỷ niệm "Cách mạng tháng tám và quốc 

khánh 2/9", vào dịp "Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày thành lập Đoàn 

TNCSHCM 26/3, Ngày Thể thao Việt Nam", ngoài ra còn phối hợp các ngành 

tổ chức các giải công nhân viên chức và người lao động..vv.  

 Tổ chức Đại hội TDTT và Hội khỏe phù đổng được tổ chức đảm bảo tiến 

độ của tỉnh theo định kỳ.  Hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang 

được phát triển mở rộng về quy mô, chất lượng ngày càng cao. Việc tổ chức các 

hoạt động thể thao của lực lượng vũ trang được quan tâm, đã trở thành hoạt 

động thường xuyên đi vào nề nếp và được kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và chỉ 

lệnh huấn luyện, bảo đảm cho các cán bộ chiến sĩ có thể lực tốt, sẵn sàng chiến 

đấu bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Hoạt động giáo dục thể chất và hoạt 

động thể thao trong trường học luôn quan tâm, 100% trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở bảo đảm chương trình dạy thể dục thể chất, đối với lớp Một là 

1tiết/tuần, từ lớp 2 đến lớp 9 là 2 tiết/ tuần. 

 Để phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển, 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 huyện góp phần nâng cao thành tích hoạt động thể dục, thể thao 

của huyện nhà.  
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  Phong trào thể dục, thể thao trong đội ngũ công chức, viên chức và người 

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

huyện, Huyện đoàn và các lực lượng vũ trang của huyện, 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 thao thành tích cao có bước tiến bộ, huyện đã 

cung cấp cho tỉnh nhiều vận động viên có chất lượng cao, 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. 

  Trên đây là báo cáo của UBND huyện Quan Sơn về triển khai thực hiện 

Luật Thể dục, Thể thao trên địa bàn huyện./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (B/cáo); 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

 

Chu Đình Trọng 
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