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BÁO CÁO
Sơ kết thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc
người Việt Nam giai đoạn 2011
– 2030 tỉnh Đồng Tháp (Đề án 641)
______________
Thực hiện Công văn số 1348/BĐPĐA-VP ngày 10/4/2019 của Ban Điều
phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 –
2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 641) về việc báo cáo sơ kết thực hiện Đề án 641.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề
án 641 của tỉnh Đồng Tháp báo cáo sơ kết thực hiện Đề án 641 như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI
1. Công tác ban hành các văn bản triển khai thực hiện
Ngày 28/04/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
641/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người
Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030. Mục tiêu của Đề án nhằm phát triển thể lực,
tầm vóc người Việt Nam trong 20 năm tới để nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước nâng
cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ người Việt Nam.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 641 của Chính phủ, Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã Ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBND-TL
ngày 30/01/2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 641, gồm có 08
ủy viên, Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Phó trưởng ban là Giám đốc
Sở VHTTDL, Ủy viên là lãnh đạo các sở Giáo dục Đào tạo, Y tế, Tài chính, Kế
hoạch đấu tư, Thông tin Truyền thông, Lao động Thương binh Xã hội.
Trên cơ sở các văn bản chi đạo của Ban Điều phối Đề án 641, UBND
Tỉnh Đồng Tháp đã lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, Kế
hoạch của tỉnh như:
- Chương trình hành động số 128-CTr/TU ngày 10/7/2012 của Tỉnh ủy
Đồng Tháp về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ-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.
- Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 13/7/2012 của UBND Tỉnh về tổ chức
cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2012 – 2020.
- Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 19/5/2014 của UBND Tỉnh về thực
hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

- Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/5/2014 của UBND Tỉnh về phát
triển TDTT tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.
- Kế hoạch số 180/KH-UBND, ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
về phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 –
2020.
- Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục
thể chất và thể thao trường học tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020, định
hướng đến năm 2025;
2. Công tác tuyên truyền về nội dung của Đề án 641.
- Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh đã tổ chức triển khai quán triệt đến
các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở đó, các ngành, các địa phương tổ
chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền, phổ
biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân biết, thông qua các hoạt động văn hóa,
văn nghệ và TDTT trên toàn Tỉnh, từ đó nâng cao nhận thức về phát triển thể
lực, tầm vóc người Việt Nam.
- Tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự hiểu biết của xã hội về Đề án
để hình thành phong trào, cùng chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc con người.
Tuyên truyền, giáo dục cho mọi người dân biết tự chăm sóc sức khỏe. Huy động
các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng tham gia phát triển thể lực, tầm vóc
người Việt Nam.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Thực hiện các Chương trình thành phần
Các chương trình thành phần thuộc Đề án gồm:
- Chương trình 1: Nghiên cứu triển khai, ứng dụng những yếu tố chủ yếu
tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt Nam;
- Chương trình 2: Chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình
chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số có liên quan;
- Chương trình 3: Phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường
giáo dục thể chất đối với học sinh từ 03 tuổi đến 18 tuổi;
- Chương trình 4: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi
hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam.
a) Chương trình 1 và 2
Do điều kiện thực tế là tỉnh nông nghiệp, đời sống người dân nông thôn
còn gặp nhiều khó khăn nên việc chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với chăm sóc
sức khỏe hiện nay còn nhiều khó khăn. Để cải thiện tình trạng trẻ suy dinh
dưỡng, ngành y tế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận
thức của toàn dân, đặc biệt là các bà mẹ trẻ trong việc nuôi con bằng sữa mẹ và
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sự cần thiết của việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, chế độ ăn uống hợp lý nhằm
giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng.
b) Chương trình 3 và 4
- Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/5/2014 của UBND Tỉnh
về phát triển TDTT tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, các ngành, các cấp đã quan
tâm và tăng cường chỉ đạo phát triển TDTT, đưa các chỉ tiêu phát triển TDTT
vào nghị quyết và chương trình thi đua hàng năm vì mục tiêu tăng cường sức
khỏe làm nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó tích cực hưởng ứng cuộc
vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
- Tập trung phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục
thể chất đối với học sinh, chỉ đạo nâng cao chất lượng giờ học thể dục chính
khóa; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa, hướng dẫn học sinh tự
luyện tập thể dục thể thao để tăng cường thể lực, cải thiện chiều cao thân thể.
Xây dựng đội ngũ giáo viên thể dục đảm nhận tốt công tác giảng dạy thể dục
chính khóa, ngoại khóa. Hiện nay 100% trường học đảm bảo công tác giáo dục
thể chất, 45% trường thực hiện thể dục ngoại khóa cho học sinh. Từng bước đưa
các lớp năng khiếu thể thao vào trong trường học. Hàng năm tổ chức kiểm tra,
đánh giá kết quả rèn luyện thân thể của học sinh, tổ chức Hội khỏe Phù Đổng
tạo sân chơi bổ ích hỗ trợ việc học tập văn hóa cho các em.
- Chương trình phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em được triển
khai nhiều năm qua đã đem lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước với quan điểm “Sống chung với lũ” đồng thời
với việc chăm lo, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, giáo dục kỹ năng
sống cho trẻ em. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực phù hợp với nhu cầu
của đông đảo người dân trong tỉnh: Mỗi năm toàn tỉnh phổ cập bơi đạt trên 23
ngàn trẻ em, nâng tỷ lệ trẻ em biết bơi trong độ tuổi từ 07 đến 15 đến nay đạt
58%. Phấn đấu từ nay đến năm 2020 có trên 20% trường Tiểu học và Trung học
cơ sở đưa môn bơi vào giảng dạy chính khóa cho học sinh.
- Công tác xây dựng sân bãi, trang bị dụng cụ tập luyện TDTT trong
trường phổ thông được quan tâm đầu tư, phấn đấu theo quy chuẩn quốc gia; hiện
có 4 nhà thi đấu đã được xây dựng trong trường phổ thông từ năm 2000; Trường
Đại học Y tế công cộng triển khai dự án can thiệp phòng chống đuối nước cho
trẻ em và đầu tư 05 bể bơi kiên cố tại các trường tiểu học huyện Cao Lãnh. Tổ
chức Save the Children trang bị bể bơi cho 09 trường tiểu học thuộc huyện Tân
Hồng, Hồng Ngự. Như vậy, ngành Giáo dục Đào tạo hiện có 33 trường Tiểu học
và 04 trường Trung học cơ sở có bể bơi.
2. Đánh giá chung
a) Thuận lợi
- Điểm thuận lợi của địa phương trong việc triển khai Đề án là đã có Quy
hoạch phát triển TDTT tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, trong đó có mục tiêu và
chương trình phát triển thể lực, tầm vóc con người phù hợp với định hướng, mục
tiêu và chương trình của Đề án 641.
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- Các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện
thuận lợi phát triển TDTT. Nhân dân Đồng Tháp có truyền thống yêu thích hoạt
động TDTT. Những người làm công tác TDTT có lòng yêu ngành, yêu nghề,
đoàn kết nhất trí và luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, đó là
những thuận lợi để thực hiện tốt các nội dung chương trình đề án, góp phần tạo
nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
b) Khó khăn, hạn chế
- Nhận thức của một số cấp ủy địa phương ở cơ sở về công tác Thể dục
thể thao chưa thật sự đầy đủ, chưa coi trọng vai trò của thể dục thể thao là điều
kiện tiên quyết để duy trì và phát triển trí tuệ, là phương tiện tất yếu chuyển tải
tri thức vào hoạt động thực tiễn trong chiến lược đào tạo và phát huy nhân tố con
người. Do đó chưa thực sự quan tâm chăm lo công tác thể dục thể thao để đáp
ứng với tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
- Sân bãi phục vụ hoạt động TDTT trong trường phổ thông rất hạn chế.
Cơ sở vật chất TDTT tuyến huyện và xã phường còn thiếu, ở cấp huyện chưa có
khu trung tâm TDTT nào được xây dựng hoàn chỉnh, thậm chí có nơi chưa có
sân bóng đá; ở các xã khó khăn, vùng sâu hầu như không có sân bãi thể thao,
cán bộ làm công tác TDTT cấp xã là kiêm nhiệm, thường thay đổi và không có
chế độ trợ cấp, kính phí dành cho hoạt động TDTT cấp xã rất ít.
- Phương án về xây dựng và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Đề án chưa
có mô hình thống nhất, nhất là việc đầu tư cơ sở vật chất TDTT trong trường
phổ thông như nhà tập, sân bãi thể thao...; chương trình chăm sóc dinh dưỡng
kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số, chương
trình sữa học đường, ... mô hình thực hiện chưa cụ thể. Kinh phí thực hiện các
chương trình thành phần hầu như không có nên khó triển khai thực hiện các
bước tiếp theo của Đề án.
- Nhận thức, thói quen về rèn luyện thân thể, chế độ dinh dưỡng, điều kiện
môi trường… của người dân còn hạn chế. Công tác giáo dục thể chất trong
trường học chưa được xem trọng, phần lớn học sinh chưa thực sự tự giác và
tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa tỷ lệ còn thấp.
- Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, mức sống còn thấp.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
- Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động TDTT cho mọi người, hình
thành nề nếp rèn luyện thân thể thường xuyên cho tất cả các đối tượng; nâng cao
chất lượng giáo dục thể chất cho thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh. đáp ứng
nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực, 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.
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- Tăng cường tuyên truyền quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và
nhân dân về ý nghĩa của Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt
Nam thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ và TDTT trên toàn Tỉnh.
- Khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các tổ chức cá nhân tham gia tài
trợ, đầu tư và liên doanh, liên kết trong việc triển khai các hoạt động có liên
quan đến đề án. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia rộng rãi
của các thành phần kinh tế - xã hội.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày
13/9/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ
em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020; từng bước đưa môn bơi vào giảng
dạy chính khóa trong trường học.
- Lồng ghép các hoạt động của Đề án với Kế hoạch số 295/KH-UBND
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực
hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh
Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Ban điều phối Đề án cần có mô hình mẫu và hướng dẫn cụ thể để địa
phương tham quan, học tập; có chính sách hỗ trợ kinh phí cho địa phương còn
gặp nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất phục vụ cho việc thực
hiện đề án tại địa phương.
Kính báo đến Ban Điều phối Đề án 641./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Ban Điều phối Đề án 641;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLTDTT, (TP).(04b).
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