
ỦY BAN NHÂN DÂN 

    TỈNH PHÚ THỌ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /KH-UBND Phú Thọ, ngày          tháng 7 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025 

 

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14/6/2018, Nghị định số 

36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một 

số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thể dục thể thao 

(TDTT);Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban 

hànhChương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 

09/6/2014 của Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững đất nước. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch phát triển sự nghiệp 

TDTT tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025 như sau: 

 I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu 

- Phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Phú Thọ theo hướng toàn diện và bền 

vững, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn 

hóa tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế, xã hội của tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho 

học sinh, sinh viên, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần 

chúng trong mọi thành phần, đối tượng, đáp ứng cung cấp nguồn nhân lực cho 

sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước. 

- Tập trung phát triển thể thao thành tích cao, chú trọng những môn thể 

thao trọng điểm có thế mạnh của tỉnh, lấy đấu trường các giải Vô địch quốc gia, 

Đại hội Thể thao toàn quốc, SEA games, quốc tế làm mục tiêu chính. Nâng cao 

trình độ vận động viên (VĐV) một số môn thể thao trọng điểm đạt ngang tầm 

quốc gia, châu Á và thế giới. 

-Tăng cường công tác xã hội hóa đối với TDTT đặc biệt là thể thao 

thành tích cao của tỉnh. Huy động các nguồn lực vào đầu tư cơ sở vật chất, sân 

bãi TDTT làm điều kiện cơ bản đảm bảo cho phong trào TDTT quần chúng 

phát triển bền vững. 

2. Chỉ tiêu 

2.1. Thể dục, thể thao quần chúng 

- Số người tập luyện TDTT thường xuyên năm 2021 đạt 38,1% đến năm 

2025 đạt 41%; Số hộ gia đình tập luyện TDTT thường xuyên năm 2021 đạt 30% 

đến năm 2025 đạt 32%; năm 2021 đạt 2.005 câu lạc bộ TDTT, đến năm 2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-quyet-102-nq-cp-2014-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-33-nq-tw-phat-trien-van-hoa-con-nguoi-263143.aspx
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đạt 2.200 câu lạc bộ; Số giải thể thao cấp tỉnh năm 2021 từ 24 - 26 giải, đến năm 

2025 từ 24 - 26 giải; Số giải thể thao cấp huyện, thị, thành ngành năm 2021 từ 8 

- 10 giải đến năm 2025 từ 8 - 10 giải; Số giải thể thao xã, phường, thị trấn năm 

2021 từ 5 - 7 giải đến năm 2025 từ 5 - 7 giải; Tổ chức Đại hội TDTT các cấp 

năm 2021 và năm 2025, cấp xã tổ chức thi đấu 5 môn, cấp huyện tổ chức thi đấu 

10 môn, cấp tỉnh tổ chức thi đấu 15 môn; Số huyện, thành, thị có điểm tập 

TDTT miễn phí ngoài trời năm 2021 có 6 điểm đến năm 2025 có 11 điểm; Hàng 

năm đăng cai các giải thể thao khu vực và toàn quốc từ 3 - 5 giải. 

- Đến năm 2025: Các nhà văn hóa khu dân cư gắn với khu luyện tập 

TDTT; phấn đấu mỗi xã có 01 Sân tập luyện, thi đấu thể thao ngoài trời, 01 

Bể bơi đơn giản hoặc bể bơi thông minh và 84% huyện, thị, thành có điểm tập 

TDTT miễn phí ngoài trời. 

2.2. Thể thao thành tích cao 

- Năm 2021: Đào tạo, huấn luyện tập trung 150 vận động viên của 08 môn 

thể thao: Bóng đá, Pencak Silat, Bắn cung, Wushu, Đá cầu, Vật, Bơi lội và Điền 

kinh; Năm 2022 đến năm 2025: Hàng năm đào tạo, huấn luyện tập trung khoảng 

220 vận động viên của 11 môn thể thao: Bóng đá, Pencak Silat, Bắn cung, 

Wushu, Đá cầu, Vật, Bơi lội, Điền kinh,Cầu lông, Quần vợt và Bóng bàn; tham 

gia thi đấu các giải thể thao quốc gia, phấn đấu đạt từ 65 đến 80 huy chương các 

loại (trong đó từ 15 đến 21 HCV).Hàng năm có từ 30 đến 50 vận động viên đạt 

đẳng cấp quốc gia. 

- Hàng năm có vận động viên tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu các giải 

khu vực, quốc tế, phấn đấu giành được từ 06 đến 10 huy chương các loại (trong 

đó có từ 01 đến 02 HCV); phấn đấu có vận động viên tham gia thi đấu và giành 

huy chương tại các kỳ Seagames. 

- Tham gia thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, từ 

100 đến 120 vận động viên của 08 đến 10 môn thể thao. Phấn đấu giành được 

tổng số 15 huy chương các loại, trong đó có từ 01 đến 03 huy chương vàng. 

- Đội bóng chuyền nam công an tỉnh Phú Thọ duy trì tham gia giải 

hạng A toàn quốc hàng năm. 

- Câu lạc bộ bóng đá Phú Thọ (FC Phú Thọ) tiếp tục được duy trì và phát 

triển, phấn đấu giành quyền tham gia V-League. Các đội bóng đá lứa tuổi U11, 

U13, U15 của tỉnh tham gia thi đấu các giải khu vực,toàn quốc, phấn đấu có đội 

được vào vòng chung kết. 

-  Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị dụng cụ phục 

vụ công tác đào tạo, huấn luyện các môn thể thao thành tích cao. 

II. NHIỆM VỤ 

1. Xây dựng và phát triển TDTT quần chúng 

1.1. Phát triển thể dục thể thao  phong trào 

- Đổi mới nhận thức và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các 

cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác TDTT. Có kế hoạch phát triển sự 
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nghiệp TDTT trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch chung của tỉnh, phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương, đặc biệt là công tác quy hoạch đất đai, công trình 

thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu của quần chúng nhân dân trên địa bàn; 

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến, hướng dẫn, vận động mọi đối tượng quần chúng nhân dân tham gia tập 

luyện và thi đấu TDTT nhằm nâng cao sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ 

tổ quốc. Mở rộng, phát triển đa dạng các loại hình tập luyện và hoạt động TDTT 

đối với mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, giúp người dân tự chọn cho mình một môn 

thể thao yêu thích hoặc nội dung, hình thức tập luyện phù hợp để rèn luyện hàng ngày; 

- Phát triển thể thao giải trí và cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT. Khai thác, 

bảo tồn và phát triển các loại hình thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian gắn với 

lễ hội truyền thống, ngày hội văn hóa thể thao nhằm đẩy mạnh phong trào 

TDTT, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; 

- Củng cố và tăng cường hệ thống thiết chế về quản lý các mô hình TDTT 

quần chúng. Phấn đấu mỗi xã có từ 04 đến 05 câu lạc bộ TDTT phù hợp với lứa 

tuổi, hoàn cảnh và nhu cầu tập luyện của các đối tượng cư trú trên địa bàn gắn 

với trường học, các điểm vui chơi và các thiết chế văn hóa tại cơ sở; 

- Duy trì và hoàn thiện hệ thống tổ chức thi đấu các giải thể thao, hội thi 

thể thao cho mọi người từ huyện đến cơ sở. Tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến 

tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022 lần thứ X năm 2026. 

- Đẩy mạnh phát triển các loại hình CLB thể thao cơ sở, mỗi năm tăng từ 

2-3% số lượng các CLB thể thao; tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân 

chủ động, tích cực tham gia tập luyện TDTT, rèn luyện sức khỏe đạt và vượt các 

chỉ tiêu tỉnh đề ra; 

- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo, tăng cường đội ngũ cán bộ quản 

lý, cán bộ khoa học, huấn luyện viên, giáo viên và cộng tác viên thể thao. 

1.2. Phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao 

trường học 

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động TDTT học 

đường, phát hiện nhiều nhân tố mới cho nền thể thao của tỉnh và quốc gia. Phát 

triển thể lực, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học 

sinh góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng người Phú Thọ 

thanh lịch, văn minh. Thực hiện giáo dục thể chất kết hợp với vui chơi giải trí để 

hình thành kỹ năng vận động cơ bản, nâng cao thể chất và tinh thần cho học 

sinh. Tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn thể dục trong nhà 

trường và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình quy định của Bộ 

GD&ĐT. 

1.2.1. Tăng cường chất lượng dạy và học thể dục chính khóa 
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- Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp TDTT 

với hoạt động vui chơi giải trí, chú trọng nhu cầu tập luyện TDTT tự chọn của 

học sinh; 

- Đủ giáo viên chuyên trách TDTT đạt chuẩn trình độ giảng dạy nội khóa 

tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh; 

- Phấn đấu 100% tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định; 

- Đảm bảo các trường học xây mới phải có khu giáo dục thể chất cho học 

sinh đúng tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. 

1.2.1.Phát triển hoạt động TDTT ngoại khóa 

- Phấn đấu 100% số trường phổ thông tổ chức Hội khỏe Phù Đổng trong 

từng năm học tối thiểu từ 05 môn trở lên. Cấp tỉnh, huyện, thành, thị chu kỳ 02 

năm/lần tổ chức từ 08 đến 10 môn.  

- Xây dựng hệ thống câu lạc bộ TDTT, các lớp năng khiếu thể thao trong 

trường học. Mỗi đơn vị có tối thiểu từ 02 đến 03 câu lạc bộ thể thao trở lên; 

-100% số trường phổ thông, trường chuyên nghiệp có đủ diện tích đất, sân 

bãi, dụng cụ TDTT để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục thể chất cho học sinh, 

sinh viên. 

- Tổ chức dạy học bơi và phòng chống đuối nước cho học sinh hệ phổ 

thông; Phấn đấu đến năm 2025:100% trường phổ thông đưa môn bơi vào 

chương trình hoạt động TDTT ngoại khóa, tiến tới xóa mù bơi cho trẻ em. 

1.3. Phát triển TDTT trong lực lượng vũ trang, công nhân viên chức-

lao động, thanh niên, nông dân, người cao tuổi 

- Đẩy mạnh phong trào TDTT trong lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu 

“Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tổ chức tốt câu lạc bộ TDTT trong lực 

lượng vũ trang, thu hút cán bộ, chiến sĩ tập luyện một cách tự giác. Thực hiện tốt 

việc kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn “chiến sĩ khỏe” hàng năm cho cán bộ, chiến sỹ. 

- Duy trì phong trào tập luyện TDTT trong khối cán bộ, công nhân viên 

chức. Mỗi cơ quan hình thành từ 01 đến 02 câu lạc bộ TDTT thu hút cán bộ, 

công nhân viên chức tham gia tập luyện. Duy trì tổ chức các giải thể thao, Hội 

thao dành cho cán bộ, công nhân viên chức trong toàn tỉnh. Ký kết chương trình 

công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành hữu quan để phát triển sự nghiệp 

TDTT. 

- Xây dựng phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" trong thanh 

thiếu niên - nhi đồng, làm nòng cốt cho cuộc vận động xây dựng đời sống văn 

hóa ở cơ sở. Gắn việc xây dựng phong trào tập luyện TDTT trong thanh, thiếu 

niên với phòng chống và bài trừ các tệ nạn xã hội. 

- Phát triển mạnh mẽ phong trào tập luyện TDTT trong phụ nữ với 

phương châm "mỗi phụ nữ chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để tập 

hàng ngày". Đề cao vai trò tích cực của phụ nữ trong việc động viên các thành 
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viên trong gia đình tập TDTT thường xuyên, góp phần xây dựng và phát triển 

gia đình thể thao và gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ. 

- Đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện TDTT vùng nông thôn hưởng 

ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". 

Xây dựng và phát triển phong trào TDTT ở cơ sở theo Chương trình mục tiêu 

Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Vận động nông dân mỗi người tự chọn 

cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập vì sức khỏe. Đổi mới và nâng 

cao chất lượng các giải thể thao nông dân; mở rộng hình thức và nội dung tổ 

chức các giải thi đấu thể thao phù hợp với đối tượng để thu hút ngày càng đông 

đảo nông dân tham gia. Thành  lập câu lạc bộ TDTT ở các khu dân cư dựa trên 

cơ sở các môn thể thao truyền thống và phong trào truyền thống của từng đơn vị; 

chú trọng phát triển các môn thể thao dễ tập luyện, thu hút được nhiều người 

tham gia, ít phải đầu tư cơ sở vật chất. 

- Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi 

tập luyện TDTT để khôi phục sức khỏe, nâng cao tuổi thọ; phát triển ngày càng 

nhiều câu lạc bộ, nhóm tập luyện TDTT của người cao tuổi, các câu lạc bộ sức 

khỏe ngoài trời. Duy trì hàng năm Hội thao người cao tuổi từ cơ sở đến tỉnh. 

2. Phát triển thể thao thành tích cao 

2.1. Số môn thể thao đào tạo, huấn luyện  

 Đào tạo, huấn luyện tập trung 11 môn thể thao thế mạnh của tỉnh: Bóng 

đá, Pencak Silat, Bắn cung, Wushu, Đá cầu, Vật, Bơi lội, Điền kinh,Cầu lông, 

Quần vợt và Bóng bàn. Tập trung đầu tư môn Bóng đá nam làm môn thể thao 

đột phá nhằm bắt kịp xu thế phát triển thể thao trong nước, nâng tầm vị thế của 

thể thao Phú Thọ. 

2.2. Tuyển chọn vận động viên 

Phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh 

nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động 

viên. Quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí, huấn luyện viên nhằm phát huy vai trò 

của các câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở có tiềm năng, thế mạnh của các địa 

phương, đơn vị trong tỉnh, tạo nguồn cung cấp các vận động viên tài năng cho 

thể thao thành tích cao của tỉnh. 

Hàng năm đánh giá chất lượng, trình độ tập luyện của vận động viên để 

sàng lọc, thay thế bổ sung lực lượng vận động viên vào các đội tuyển nhằm nâng 

cao chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viện đảm bảo 

đủ cả về số lượng và chất lượng. 

Thường xuyên kiểm tra, rà soát tìm kiếm vận động viên từ các nguồn 

trong và ngoài tỉnh nhằm kịp thời tuyển chọn vận động viên xuất sắc cống hiến 

cho tỉnh. 

2.3. Đào tạo, huấn luyện vận động viên 

Từng bước nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện vận động 

viên và tạo nguồn cho phát triển thể thao thành tích cao.  
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Công tác đào tạo, huấn luyện tập trung vận động viên thực hiện theo 2 

tuyến (đội tuyển trẻ, đội tuyển tỉnh) do Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể dục 

thể thao tỉnh quản lý, nhằm duy trì, phát triển, nâng cao thành tích thi đấu thể 

thao tại các giải thể thao quốc gia hàng năm, Đại hội Thể thao toàn quốc và các 

giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới. 

Ưu tiên đào tạo đội ngũ vận động viên thể thao các môn thể thao trọng 

điểm có tiềm năng với chế độ ưu tiên đặc biệt để hướng đến giành huy chương 

tại các giải vô địch quốc gia, Đại hội Thể thao toàn quốc và các giải thể thao khu 

vực, châu lục và thế giới. 

3. Công tác xã hội hóa TDTT và phát triển thể thao chuyên nghiệp 

- Sử dụng có hiệu quả các công trình TDTT hiện có ở cấp tỉnh và cấp 

huyện, từng bước đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tập luyện của các 

môn thể thao. 

- Khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực TDTT, tranh thủ sự ủng hộ của các 

cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, tích cực 

vận động quần chúng nhân dân đóng góp, xây dựng các các thiết chế TDTT…  

- Phát triển củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Liên đoàn, 

CLB thể thao cấp tỉnh. 

III. GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và sự 

phối hợp của các ngành, các cấp đối với công tác phát triển sự nghiệp 

TDTT 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực TDTT. 

Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với 

phát triển sự nghiệp TDTT.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về TDTT; đổi mới hoạt động của 

Trung tâm VHTTDL huyện, thị, thành theo hướng tăng cường tuyên truyền, 

hướng dẫn, vận động nhân dân tham gia vào các hoạt động TDTT gắn với thực 

tiễn đời sống và phong tục, tập quán của đồng bào địa phương nhất là ở cấp xã, 

vùng sâu, vùng xa.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác TDTT nói chung, thể thao thành 

tích cao nói riêng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, quần chúng 

nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội từ đó tạo nguồn lực cho 

công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh phát 

triển bền vững. 

2. Nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên 

- Phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong công tác 

tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện VĐV. Thường xuyên quan tâm đầu tư, hỗ trợ 

kinh phí, HLV cho các CLB, lớp năng khiếu TDTT cơ sở có tiềm năng, thế 
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mạnh của các địa phương, đơn vị trong tỉnh, tạo nguồn cung cấp các vận động 

viên tài năng cho thể thao thành tích cao. Hợp đồng HLV, VĐV có trình độ 

chuyên môn cao tham gia công tác huấn luyện và thi đấu cho tỉnh. 

- Tăng cường liên kết đào tạo với các Trung tâm thể thao mạnh trong 

nước và ngoài nước để cử các VĐV xuất sắc có khả năng giành huy chương tại 

giải vô địch quốc gia, Đại hội Thể thao toàn quốc và quốc tế tham gia tập huấn.  

3. Đảm bảo chế độ, chính sách. 

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, 

cán bộ TDTT cho các xã, phường, thị trấn, CLB cơ sở, các HLV, trọng tài các 

cấp.  

- Tiến hành rà soát các văn bản quy định chế độ, chính sách đối với VĐV, 

HLV, để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của tỉnh. 

- Xã hội hóa, phát triển hệ thống Liên đoàn, hiệp hội TDTT. Khuyến 

khích phát triển các cơ sở kinh doanh hoạt động TDTT, thực hiện xã hội hóa 

trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực thể thao cho tỉnh. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho đội bóng đá nam FC Phú Thọ tập luyện và 

tham gia thi đấu các giải quốc gia đạt kết quả tốt. Quan tâm đầu tư cải tạo, sửa 

chữa, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, 

huấn luyện VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh. 

- Phát huy mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát 

triển thể thao thành tích cao, từng bước đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể thao, 

đặc biệt ở các môn mang tính xã hội cao. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1.Thể dục thể thao quần chúng 

1.1. Ngân sách tỉnh: Đảm bảo tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh, Đại hội 

TDTT cấp tỉnh, công tác chuyên môn nghiệp vụ TDTT, đăng cai tổ chức các 

giải khu vực, toàn quốc và tham gia thi đấu các giải thể thao quần chúng do Bộ 

VHTTDL tổ chức hàng năm; đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình 

TDTT như Nhà thi đấu, bể bơi, sân vận động ... đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức các 

giải thể thao của tỉnh, đăng cai các giải khu vực, quốc gia và quốc tế. 

1.2. Ngân sách huyện, thị, thành: Đảm bảo tổ chức các giải thể thao cấp 

huyện, thị, thành, Đại hội TDTT cấp huyện, công tác chuyên môn nghiệp vụ 

TDTT, đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh và tham gia thi đấu các giải 

thể thao do tỉnh tổ chức hàng năm; bố trí kinh phí đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng 

cấp, xây mới các thiết chế TDTT phục vụ nhu cầu tập luyện của nhân dân. 

1.3. Ngân sách xã, phường, thị trấn: Đảm bảo tổ chức các giải thể thao 

cấp xã, phường, thị trấn, Đại hội TDTT cấp xã, công tác chuyên môn nghiệp vụ 

TDTT, đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp huyện và tham gia thi đấu các giải 

thể thao quần chúng do huyện tổ chức hàng năm; bố trí kinh phí đầu tư cải tạo, 

sửa chữa, nâng cấp, xây mới các thiết chế TDTT phục vụ nhu cầu tập luyện của 

nhân dân. 
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2. Thể thao thành tích cao 

Hàng năm, trên cơ sở Kế hoạch này và điều kiện thực tế, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu 

trình UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh, đồng thời chủ động 

vận động nguồn xã hội hóa để đảm bảo thực hiện các nội dung kế hoạch. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đơn vị chủ trì) 

- Là đơn vị thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thành, thị triển khai Kế hoạch, đồng thời có trách nhiệm 

theo dõi đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung thuộc trách 

nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hàng năm báo cáo UBND tỉnh theo 

quy định. 

- Tham mưu, chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại 

hội thể thao toàn quốc. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế chính sách khuyến 

khích xã hội hóa đầu tư phát triển thể dục thể thao theo quy định hiện hành. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các cơ 

quan liên quan xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện 

VĐV hàng năm.  

3. Sở Tài chính 

- Hàng năm căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách tỉnh, tham mưu trình 

cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách 

hàng năm của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được giao chủ trì thực hiện Kế hoạch 

theo quy định của pháp luật về ngân sách.  

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan căn cứhướng dẫn của 

Bộ, ngành Trung ương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung hoặc ban 

hành các chế độ chính sách đối với VĐV, HLV, trọng tài, cán bộ thể thao cho 

phù hợp. 

4. Các sở, ban, ngành có liên quan: 

Theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ nội dung Kế hoạch này phối hợp chặt 

chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich để triển khai các nhiệm vụ có liên quan 

đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra. 

 5. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh 

- Phát động phong trào tập luyện và tham gia các hoạt động TDTT trong 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nông dân, người cao tuổi gắn 

cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Duy trì tổ chức 

hàng năm Hội thao thuộc các cấp đơn vị quản lý.  
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- Xây dựng chương trình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức tốt các giải thể thao, hội thao cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, nông dân, người cao tuổi tỉnh Phú Thọ, theo chu kỳ 02 năm/lần. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành 

- Căn cứ Kế hoạch phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Phú Thọ giai đoạn 

2021 - 2025 chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. 

- Đảm bảo nguồn kinh phí và tổ chức tốt các giải thể thao cấp huyện, xã, 

Đại hội TDTT cấp huyện, xã, công tác chuyên môn nghiệp vụ TDTT, đăng cai 

tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh và tham gia thi đấu các giải thể thao do tỉnh tổ 

chức hàng năm. Bố trí quỹ đất, kinh phí và huy động các nguồn đầu tư xây dựng 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện TDTT đảm bảo các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ của Kế hoạch. 

- Tăng cường thành lập các CLB, lớp năng khiếu thể thao cơ sở. Đẩy 

mạnh phong trào tập luyện TDTT trong quần chúng nhân dân, góp phần tích cực 

cho công tác phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Phú Thọ giai đoạn 

2021 -2025, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành theo chức 

năng nhiệm vụ triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Bộ VHTT&DL; 

- Tổng cục TDTT; 

- TTTU; HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; 

- Các sở, ngành, đoàn thể; 

- UBND huyện, thị, thành; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, VX2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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