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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
* 

Số:    08   -NQ/TW 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
    Hà Nội, ngày 01 tháng 12  năm  2011 

 
NGHỊ QUYẾT 

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 
  

Trong những năm gần đây, sự nghiệp thể dục, thể thao nước ta đã có nhiều tiến bộ. 
Thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển với nhiều hình thức đa dạng, góp phần 
nâng cao sức khoẻ, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần 
của nhân dân. Thể thao thành tích cao có bước phát triển, thành tích một số môn đạt được 
trình độ châu Á và thế giới. Cơ sở vật chất, kỹ thuật cho thể dục, thể thao từng bước được 
nâng cấp và xây dựng mới. Hợp tác quốc tế về thể thao được tăng cường, vị thế của thể 
thao Việt Nam được nâng cao, nhất là ở khu vực Đông Nam Á. 

Đạt được những thành tích trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 
đảng, chính quyền; sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các ngành, đoàn thể, tổ chức 
xã hội, tổ chức kinh tế và đông đảo nhân dân; sự nỗ lực phấn đấu của huấn luyện viên, 
vận động viên và cán bộ thể dục thể thao.   

Tuy nhiên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thể 
dục, thể thao ở một số địa phương và ngành chưa đầy đủ, nhiều nơi còn coi nhẹ công tác 
thể dục, thể thao; phong trào thể dục, thể thao chưa sâu rộng, nhất là ở nông thôn, miền 
núi và các khu công nghiệp. Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong học sinh, sinh 
viên chưa thường xuyên và kém hiệu quả. Thành tích thể thao chưa bền vững, đặc biệt là 
các môn thể thao Olympic; tiêu cực trong thể thao, nhất là trong bóng đá và thể thao 
thành tích cao còn nhiều. Hệ thống tổ chức ngành thể dục, thể thao chưa ổn định, đội ngũ 
cán bộ, cơ sở vật chất và khoa học, công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu. Quản lý nhà nước 
về thể dục thể thao chậm đổi mới. Đầu tư của Nhà nước cho thể dục, thể thao còn thấp, 
huy động các nguồn lực từ cộng đồng còn hạn chế.   

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ của sự nghiệp 
thể dục, thể thao trong những năm tới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng quán triệt và 
thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sau đây:  
I. QUAN ĐIỂM 

1. Phát triển thể dục, thể thao là một yêu cầu khách quan của xã hội, nhằm góp phần 
nâng cao sức khoẻ, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân 
lực; giáo dục ý chí, đạo đức, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp 
phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; 
đồng thời, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội và 
của mỗi người dân. Các cấp ủy đảng có trách nhiệm thường xuyên lãnh đạo công tác thể 
dục, thể thao, bảo đảm cho sự nghiệp thể dục, thể thao ngày càng phát triển. 
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2. Đầu tư cho thể dục thể thao là đầu tư cho con người, cho sự phát triển của đất 
nước. Tăng tỷ lệ chi ngân sách nhà nước, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thể dục, 
thể thao và đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao; đồng thời phát huy các nguồn 
lực của xã hội để phát triển thể dục, thể thao, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức xã 
hội trong quản lý, điều hành các hoạt động thể dục, thể thao.  

3. Gìn giữ, tôn vinh những giá trị thể dục, thể thao dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa 
của nhân loại, phát triển nền thể dục, thể thao nước ta mang tính dân tộc, khoa học, nhân 
dân và văn minh.  
II. MỤC TIÊU  
          Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ thể dục, thể thao; tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công 
nghệ làm nền tảng phát triển mạnh mẽ và vững chắc sự nghiệp thể dục thể thao; đến năm 
2020, phấn đấu 90% học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; các trường học, 
xã, phường, thị trấn, khu công nghiệp có đủ cơ sở vật chất thể dục, thể thao phục vụ việc 
tập luyện của nhân dân; trình độ một số môn thể thao trọng điểm được nâng cao ngang 
tầm Châu Á và thế giới; bảo đảm các điều kiện để sẵn sàng đăng cai tổ chức thành công 
các sự kiện thể thao lớn của Châu Á và thế giới.  
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  
1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong 
trường học   

Thể dục thể thao trường học là bộ phận quan trọng của phong trào thể dục, thể thao, 
một mặt của giáo dục toàn diện nhân cách học sinh, sinh viên, cần được quan tâm đầu tư 
đúng mức. 

Xây dựng và thực hiện “Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao 
trường học”. Thực hiện tốt giáo dục thể chất theo chương trình nội khóa; phát triển mạnh 
các hoạt động thể thao của học sinh, sinh viên, bảo đảm mục tiêu phát triển thể lực toàn 
diện và kỹ năng vận động cơ bản của học sinh, sinh viên và góp phần đào tạo năng khiếu 
và tài năng thể thao.  

Đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục thể chất, gắn giáo dục thể chất với 
giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khỏe và kỹ năng sống của học 
sinh, sinh viên. Đãi ngộ hợp lý và phát huy năng lực đội ngũ giáo viên thể dục hiện có, 
mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên 
thể dục cho trường học; củng cố các cơ sở nghiên cứu khoa học về tâm sinh lý lứa tuổi và 
thể dục, thể thao trường học. 
2. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao quần chúng  

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 
đại”, vận động và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, tạo 
điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện thể dục thể thao 
ở cơ sở. Gắn việc chỉ đạo phát triển phong trào thể dục, thể thao với Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”, với Chương trình xây dựng 



3 

 

nông thôn mới, xây dựng khu đô thị văn minh; quan tâm phát triển phong trào thể dục, 
thể thao người cao tuổi, người khuyết tật và người lao động tại các khu công nghiệp.  

Bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 
trong các hoạt động thể dục, thể thao. Có các giải pháp để phát huy tính tích cực, tính văn 
hóa, văn minh trong thể dục, thể thao. 

 Chú trọng phát triển thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu xây 
dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phát huy 
vai trò của lực lượng vũ trang trong việc phát triển thể dục, thể thao của nhân dân trên 
từng địa bàn, nhất là ở vùng biên giới, vùng cao, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Có quy hoạch dành đất cho thể dục, thể thao ở các trường học, xã, phường, thị trấn, 
khu công nghiệp, chú trọng tới xây dựng cơ sở vật chất thể dục, thể thao phục vụ việc tập 
luyện của nhân dân; quan tâm tới xây dựng các khu vui chơi giải trí trong lĩnh vực văn 
hóa, thể dục, thể thao. 
3. Nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng thể thao  

Dành nguồn lực thích đáng để hình thành hệ thống đào tạo tài năng thể thao với đội 
ngũ kế cận dồi dào và có chất lượng, làm tiền đề cho bước phát triển đột phá về thành tích 
trong một số môn thể thao.  

Đầu tư, nâng cấp các trung tâm huấn luyện thể thao của quốc gia, các ngành, các địa 
phương, đáp ứng yêu cầu huấn luyện thể thao hiện đại. Củng cố và phát triển các trường, lớp 
năng khiếu thể thao ở các tỉnh, thành phố với quy mô phù hợp, có nhiệm vụ hỗ trợ phát triển 
mạng lưới hoạt động thể thao thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên các trường học và phát 
hiện, bồi dưỡng các năng khiếu và tài năng thể thao. Khuyến khích phát triển câu lạc bộ về 
các môn thể thao hoạt động theo phương thức tự quản, có sự hỗ trợ của Nhà nước. Mở rộng 
quy mô và hiện đại hóa các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia.  

Đổi mới tổ chức, quản lý thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp phù hợp 
với đặc điểm của từng môn và từng địa phương. Ưu tiên đầu tư của Nhà nước và huy 
động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các cơ sở đào tạo vận động viên các môn thể thao 
trọng điểm; tích cực chuẩn bị lực lượng vận động viên và các điều kiện cơ sở vật, chất kỹ 
thuật cần thiết, để sẵn sàng đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Châu Á. Bảo đảm sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực.  

Coi trọng giáo dục đạo đức, ý chí, lòng tự hào dân tộc cho vận động viên. Tôn vinh và 
đãi ngộ xứng đáng các vận động viên xuất sắc và phát huy vai trò nêu gương của họ đối với 
lớp vận động viên kế cận và với thanh, thiếu niên nói chung. Kiên quyết đấu tranh khắc phục 
những hiện tượng tiêu cực trong thể thao, nhất là trong bóng đá và các môn thể thao thành 
tích cao. 
4. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu, ứng dụng khoa học 
và công nghệ  

Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo cán bộ và nghiên 
cứu khoa học thể dục, thể thao. Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, giáo 
viên thể dục, thể thao, huấn luyện viên, cán bộ quản lý có đủ phẩm chất, năng lực đáp 
ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao. Mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo 
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cán bộ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xã hội và tư nhân tham gia đào tạo, bồi 
dưỡng vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ quản lý...  

Triển khai nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức, quản lý, cơ chế 
hoạt động thể dục, thể thao trong điều kiện mới. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa 
học - công nghệ, y học thể thao phục vụ tuyển chọn, đào tạo vận động viên và tập luyện 
thể dục, thể thao vì sức khỏe của nhân dân. Quan tâm công tác thông tin khoa học và 
chuyển giao công nghệ thể dục, thể thao.  
5. Đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát triển các 
tổ chức xã hội về thể dục thể thao; tăng cường hợp tác quốc tế 

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về thể dục, thể thao ở các ngành, các 
cấp phù hợp với yêu cầu thực tế. Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước về 
thể dục, thể thao ở các cấp, đặc biệt là năng lực triển khai thực hiện các chính sách, kế 
hoạch thể dục, thể thao. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phân cấp quản lý thể dục thể 
thao. Tăng cường công tác tuyên truyền trong lĩnh vực thể dục, thể thao theo hướng tuyên 
truyền đúng mức, không thái quá, không chạy theo thành tích. Xử lý nghiêm minh các 
trường hợp tiêu cực trong thể thao. 

Phát huy vai trò của Ủy ban Olympic quốc gia, các liên đoàn, hiệp hội thể thao trong 
việc điều hành các hoạt động thể thao. Nghiên cứu việc hình thành hệ thống tổ chức xã 
hội mang tính liên hiệp về thể dục, thể thao từ cơ sở đến toàn quốc, để tập hợp và điều 
phối chung đối với các tổ chức xã hội về thể dục, thể thao, hoạt động trong khuôn khổ 
pháp luật, có sự quản lý và hỗ trợ về tài chính của Nhà nước. Khuyến khích các tổ chức 
xã hội, các cơ sở thể thao ngoài công lập tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao. Quan 
tâm phát triển công nghiệp dụng cụ, trang thiết bị thể thao và các hoạt động kinh tế phù 
hợp để tạo các nguồn thu trong thể thao.  

Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để 
phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao; chú trọng tới hợp tác đào tạo vận động viên thể 
thao thành tích cao một cách bài bản ở nước ngoài.     
6. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền  

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cần 
quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về công tác thể dục, thể thao, trên cơ sở đó có 
chủ trương phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể dục, thể thao ở từng địa phương, cơ 
sở. Quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền đúng mức, giáo dục, 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 cần 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 xã, 
phường, thị trấn 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.      
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
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Các cấp ủy đảng tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết này đến cán bộ, đảng viên 
và nhân dân; lãnh đạo xây dựng và triển khai chương trình hành động, kiểm tra, đôn đốc 
việc thực hiện Nghị quyết. 
          Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và xây dựng các văn 
bản pháp luật phù hợp với việc đổi mới cơ chế, chính sách hoạt động của ngành thể dục, 
thể thao trong tình hình mới. 
          Ban cán sự Đảng Chính phủ đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 
của Bộ Chính trị, chỉ đạo việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng và tổ chức thực hiện 
các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thể dục, thể thao. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng chương trình 
hành động, phát động các phong trào toàn dân tham gia tập luyện thể dục thể thao. 

Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và định kỳ hằng năm 
báo cáo Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết này. 

  
  
Nơi nhận: 
- Các tỉnh, thành ủy; 
- Các ban đảng, ban cán sự  đảng, 
đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung 
ương; 
- Các đồng chí Uỷ viên 
   Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 
- Lưu Văn phòng TW. 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ 
  
  
  

 Lê Hồng Anh (đã ký) 
  
  
  
  
  
  

  
 


