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 UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

Số: 113/BC-TCĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Thuận, ngày 06  tháng 9 năm 2016 

 
BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị Quyết số 08-NQ/TW 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” tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận 

 

Thực hiện Công văn số 499-CV/BTGTU ngày 18/8/2016 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị Quyết số 08-NQ/TW; 

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện 
Nghị Quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị như sau: 

I. Công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

Thực hiện Nghị quyết số 08-CT/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”, Cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp và chỉ đạo 
cho hai đoàn thể Công đoàn và Đoàn Thanh niên xây dựng chương trình, kế 
hoạch triển khai thực hiện. Chủ động tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao 
cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tham gia. Đồng thời quan 
tâm, tạo điều kiện cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tham gia 
các hội thi, phong trào thể dục, thể thao do cấp trên phát động. 

 II. Những kết quả đạt được 

 1. Về thiết chế thể dục thể thao 

 Trong những năm qua, Trường đã hình thành một số công trình đáp ứng cơ 
bản nhu cầu tập luyện, vui chơi và hoạt động thể dục, thể thao của viên chức, 
người lao động và học sinh, sinh viên trong nhà trường. Hiện nay, tại Trường có 
02 sân bóng chuyền diện tích 324 m2; 02 sân bóng đá mini diện tích 1600 m2 và 
01 sân bóng rổ diện tích 420 m2. 

 Nhằm đẩy mạnh, duy trì hoạt động thể thao trong nhà trường, năm 2015 
Trường đã kiện toàn Ban thể thao trên cơ sở bổ sung, điều chỉnh thành phần và 
nhiệm vụ của Ban Văn nghệ-Thể thao được thành lập từ năm 2011. Trong năm 
2016 phong trào tập luyện thể thao trong Trường có nhiều chuyển biến tích cực, 
số lượng tham gia ngày càng tăng. 

 Thực hiện Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ 
tướng Chính Phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với 
giáo viên, giảng viên thể dục thể thao. Trường đã dưa vào Quy chế chi tiêu nội 
bộ chế độ bồi dưỡng cho giáo viên thể dục bằng 01% mức lương tối thiểu chung 
cho 01 tiết giảng thực hành và trang bị đồng phục mức chi 500.000 
đồng/người/năm. 
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 2. Về chất lượng và kết quả hoạt động thể dục thể thao 

  Phong trào thể dục, thể thao được phát động rộng rãi đến viên chức, người 
lao động và học sinh, sinh viên trong nhà trường. Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm 
các ngày Lễ, sự  kiện tổ chức các hoạt động thể thao thu hút đông đảo viên chức, 
người lao động và học sinh, sinh viên tham gia như: giải bóng đá Mini học sinh, 
sinh viên truyền thống; giải bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam; thường xuyên tổ 
chức giao lưu bóng đá, bóng chuyển với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có 
mối quan hệ công tác với Trường … Phong trào tập luyện TDTT trong cán bộ, 
công chức, viên chức và học sinh, sinh viên không ngừng phát triển; sân bóng 
đá, bóng chuyền được phát huy tác dụng, đáp ứng nhu cầu luyện tập và thi đấu 
các giải thể thao của Trường.  

 Từ những hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường, đã mang lại nhiều 
chuyển biến tích cực trong nhận thức của học sinh, sinh viên; tạo nhiều sân chơi, 
hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên nhất là đối tượng học sinh nội trú.  

 III. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

 1. Tồn tại, hạn chế 

 - Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển thể dục, thể thao trong 
nhà trường. 

 - Hoạt động thể dục thể thao chủ yếu theo phong trào, chưa được duy trì 
thường xuyên. 

 2. Nguyên nhân 

 - Nguồn Kinh phí đầu tư cho hoạt động thể dục, thể thao còn hạn chế; 
không đủ kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở tập luyện đúng chuẩn. 

 - Việc duy trì tập luyện thể dục, thể thao còn khó khăn do viên chức, người 
lao động và học sinh, sinh viên tập trung hầu hết thời gian cho công tác chuyên 
môn, dạy và học. 

 IV. Định hướng phát triển TDTT giai đoạn 2016-2020 

 1. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-CT/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”. 

 2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao 
trong học sinh, sinh viên. Gắn giáo dục thể chất với giáo dục ý chí, đạo đức, 
giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khỏe và kỹ năng sống cho học sinh, sinh 
viên.  

 3. Tăng cường công tác đầu tư xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất, trang 
thiết bị cho công tác giáo dục thể chất trong Trường, phục vụ hoạt động thể thao 
ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; đổi mới phương pháp, môn thể thao để dạy 
cho học sinh, sinh viên; nghiên cứu khoa học về tâm sinh lý lứa tuổi và thể dục, 
thể thao trường học. 
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 4. Khuyến khích, vận động và tạo mọi điều kiện cho viên chức, người lao 
động tham gia và duy trì rèn luyện thể dục, thể thao; xây dựng chương trình, kế 
hoạch để đẩy mạnh hoạt động và nâng cao chất lượng thể dục, thể thao trong 
Trường. 

 Trên đây là báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị Quyết số 08-NQ/TW 
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” tại Trường Cao đẳng nghề Bình 
Thuận, Trường kính gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp./. 

Nơi nhận:            HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);        
- Ban Giám hiệu;  
- Lưu VT, TCHCQT (Bích Liên). 
 

                                                                                         
                                                                                   Nguyễn Thanh Tâm 
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