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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:          /TB-SVHTT&DL  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày      tháng  10 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp lãnh đạo  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 29/10/2020  

 

Ngày 29/10/2020, Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch họp triển khai 

một số nhiệm vụ.  

* Thành phần tham dự 
- Ban Giám đốc Sở 04/04 đồng chí; 

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Ngô Duy Đông - Giám đốc Sở. Tham dự cuộc 

họp có các đồng chí Phó giám đốc; Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: 

QLTDTT, XDNSVH&GĐ và Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm đào tạo VĐV. 

* Nội dung triển khai 

- Báo cáo dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 75/NQ-HĐND ngày 21 

tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phát triển thể dục, thể thao 

quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013- 2020 và Nghị quyết 39/NQ-HĐND về 

phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020. 

* Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở 
Sau khi nghe phòng Quản lý Thể dục thể thao báo cáo, thảo luận của các 

đồng chí trong Ban giám đốc, đồng chí Ngô Duy Đông - Giám đốc Sở, chủ trì hội 

nghị kết luận: 

* Kết luận 

- Yêu cầu phòng Quản lý Thể dục thể thao tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp 

của các đồng chí Ban giám đốc Sở để bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan. 

- Giao đồng chí Kim Văn Ngoan Quýnh- Phó giám đốc Sở: 

1. Chỉ đạo phòng Quản lý TDTT: 

(1) Hoàn thiện dự thảo Tờ trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

phát triển Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030: 

- Báo cáo đánh giá cụ thể tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết 75/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2013- 2020 và Nghị quyết 39/NQ-HĐND về phát triển thể thao thành tích 

cao đến năm 2020 (có biểu phụ lục số liệu kèm theo); 

- Lập khái toán kinh phí triển khai thực hiện việc phát triển Thể dục thể thao 

tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

(2) Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 

17/7/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị TDTT 

ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa- Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu 

thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025. 

Trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn xem xét, ký ban hành. 
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2. Chỉ đạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh: 

- Chủ trì phối hợp với phòng phòng Quản lý TDTT xây dựng khái toán kinh 

phí lĩnh vực thể thao thành tích cao, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND 

tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

- Rà soát các môn thể thao thành tích cao để đào tạo, trong đó tập trung các 

môn trọng điểm (có phụ lục thống kê số lượng, thành tích của từng VĐV); 

- Báo cáo đánh giá thực trạng của đội Bóng chuyền nữ, để nghiên cứu tham 

mưu công tác xã hội hóa, mời gọi tài trợ, nhằm đầu tư Bóng chuyền nữ lên thi đấu 

ở giải đội mạnh toàn quốc. 

Yêu cầu phòng Quản lý thể dục thể thao phối hợp với Trung tâm đào tạo vận 

động viên tỉnh hoàn thiện, báo cáo Ban giám đốc Sở, ngày 02/11/2020. 

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo nội dung, kết luận 

của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp ngày 29/10/2020 để các đồng chí Phó giám 

đốc Sở, các phòng, đơn vị căn cứ triển khai, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- GĐ, các PGĐ; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT,VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hồng 
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