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TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN TTDN/TP NĂM 2007

I. Đặc điểm tình hình chung
1. Thuận lợi
- Sau 2 năm hoạt động, Liên đoàn đã có những tiền đề thuận lợi để tăng

cường các hoạt động của mình trong giai đoạn tới (ban hành một số văn bản quan
trọng, thành lập thêm hội quần chúng, xây dựng trang web, …)

- Phong trào có bước chuyển động tốt hơn trong việc lôi kéo thêm số lượng
người học bơi và tập bơi thường xuyên (tổ chức cấp thẻ chứng nhận bơi phổ thông,
quận huyện có các chương trình khuyến mãi cho quần chúng tập bơi trong dịp hè, …)

- Mối quan hệ 2 chiều giữa Liên đoàn và các hội viên được cải thiện tốt hơn
(tổ chức định kỳ tổng kết Liên đoàn hàng năm, tổ chức hội thảo dành cho Ban lãnh
đạo các hồ bơi, giới thiệu các hồ bơi hội viên trên trang web, …)

- Tạo được tiếng vang tốt khi tổ chức thành công giải Bơi Nhi đồng Đông
Nam Á – giải bơi quốc tế đầu tiên tại thành phố.

2. Khó khăn
- Thành tích thi đấu của các môn thể thao dưới nước thành phố còn nhiều

hạn chế và chưa vươn lên được tầm quốc tế. Vì vậy, tính hấp dẫn của các bộ môn
TTDN khi lôi kéo các nhà tài trợ chưa cao và khó khăn.

- Thiếu nhân sự tổ chức các kế hoạch tạo nguồn cho quỹ hoạt động của LĐ.
- Một số nhân sự BCH Liên đoàn muốn rút lui, hoạt động không đều tay

hoặc không hoạt động vì nhiều nguyên nhân.
II. Những việc đã làm được và chưa làm được trong năm 2007

1. Những việc đã làm được
a. Thực hiện tốt các quy định về họp định kỳ:

- Ngaøy 14/01/2007: hoïp Ban chaáp haønh LÑ TTDN/TP

- Ngaøy 5/5/2007: Hoïp Thöôøng vuï LÑ TTDN/TP

- Ngaøy 9/6/2007: Hoïp Ban chaáp haønh LÑ TTDN/TP
- Ngày 15/9/2007: Họp Thường vụ LĐ TTDN/TP
- Ngày 29/12/2007: Họp Ban chấp hành LĐ TTDN/TP

b. Các hoạt động đối ngoại:
+ Ngày 7 – 8/4/2007: Cử đoàn cán bộ dự Đại hội đại biểu Hiệp hội Thể thao

dưới nước Việt Nam nhiệm kỳ VI (2007 – 2012) trong hai ngày tại Hà Nội. Kết quả:
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cả 5 đồng chí (Huỳnh Công Minh, Phạm Ngọc Sơn, Lê Hồng Triều, Chung Tấn Phong
và Đổng Quốc Cường) đều được bầu vào Ban chấp hành, trong đó đ/c Huỳnh Công
Minh trúng cử chức Phó Chủ tịch và cùng với đ/c Chung Tấn Phong nằm trong Ban
Thường vụ của Hiệp hội.

+ Ngày 10 – 12/8/2007: Đăng cai tổ chức Giải Bơi lội Nhi đồng Đông Nam Á
lần II/2007 tại CLB bơi lặn Phú Thọ. Tham dự giải có 376 VĐV của 23 CLB tham dự,
trong đó có 6 CLB Singapore, 14 CLB TP.HCM và 3 CLB của các địa phương (Tây
Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp). Điểm quan trọng của việc đăng cai lần này là Liên đoàn
đã thiết lập được mối quan hệ tốt với ông Woon Sui Kut – Chủ tịch Hội đồng kỹ thuật
Bơi lội châu Á - Phó Chủ tịch Liên đoàn bơi lội châu Á (người Singapore).

+ Xây dựng trang web Liên đoàn TTDN/TP tại địa chỉ www.hasa.org.vn, cập
nhật các thông tin hoạt động chính của Liên đoàn và của các hội viên.

b. Các hoạt động đối nội:
+ Trong tháng 1 – 2/2007: Ký ban hành một số văn bản quan trọng

* Quy chế hoạt động của Ban chấp hành LĐ TTDN/TP.HCM
* Quy định chức năng, nhiệm vụ của 3 Ban: Ban chuyên môn – khen

thưởng; Ban Thông tin – Tuyên truyền; Ban Tài chính – dịch vụ.
* Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Liên đoàn

TTDN/TP.HCM nhiệm kỳ IV (2006 – 2010)
* Quy chế chuyển đơn vị thi đấu VĐV TTDN/TP.

+ Ngày 31/3/2007: Tổ chức Đại hội đại biểu Hội bơi người cao tuổi thành phố
nhiệm kỳ III (2007 – 2011) tại CLB bi sắt - quận 10. Đại hội đã bầu BCH Hội khóa III
gồm 19 người với ông Vũ Nga là Chủ tịch Hội.

+ Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đào tạo nhân viên trực hồ
cứu đuối với số lượng 40 học viên học ban đầu và 62 nhân viên tham dự lớp tái đào
tạo (đợt 1, từ ngày 20/3 – 30/3/2007) và 79 học viên học ban đầu và 49 nhân viên
tham dự lớp tái đào tạo (đợt 2, từ ngày 15/10 – 27/10/2007).

+ Ngày 24 – 25/5/2007: Lần đầu tiên tổ chức Festival bơi lội học sinh từ tại
CLB Yết Kiêu dành cho đối tượng không chuyên nghiệp.Tổng cộng có gần 300 học
sinh của 19 trường trên địa bàn thành phố tham dự (8 trường tiểu học, 7 trường THCS
và 4 trường  THPT).

+ Phát động chương trình “Bơi phổ thông” với mục đích từ năm 2007 này,
chương trình sẽ được tiến hành thường xuyên trong năm tại khắp các hồ bơi trên toàn
thành phố nhằm hưởng ứng chương trình phổ cập bơi của UB TDTT. Để khởi động
cho chương trình này, LĐ TTDN/TP đã tổ chức “Ngày hội xuống nước” vào sáng
ngày 22/7/2007 tại CLB Yết Kiêu với số lượng 547 người đăng ký tham dự đầu tiên
thuộc đủ mọi thành phần, trong đó người lớn tuổi nhất sinh năm 1923 và người nhỏ
tuổi nhất sinh năm 2003. Từ đó, dự kiến các CLB quận huyện sẽ lần lượt phát động
“Ngày hội xuống nước” của riêng mình để chương trình có thể lan tỏa sâu rộng hơn,
với đối tượng huy động là người dân ở các phường và các cơ quan, ban ngành, đoàn
thể, công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn quận. Tính đến cuối năm 2007, đã có thêm

www.hasa.org.vn
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CLB Lam Sơn – quận 5 hưởng ứng tổ chức “Ngày hội xuống nước” vào ngày 23/9 với
số lượng 125 người đăng ký tham dự.

+ Ngày 10/7/2007: Phối hợp với Bộ môn trao cúp kỷ niệm cho 4 VĐV bơi lội
xuất sắc (Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Nhất Tú, Lê Phước Trung)
nhân dịp tổ chức lễ chia tay 4 VĐV này tại CLB Yết Kiêu.

+ Ngày 11 – 12/7/2007: Tổ chức hội thảo về “Công tác quản lý, điều hành cơ sở
hoạt động thể thao dưới nước” với đối tượng tham dự là Ban Giám đốc, Ban chủ
nhiệm các hồ bơi, công viên nước trên địa bàn thành phố. Trong khuôn khổ của cuộc
hội thảo, Liên đoàn cũng đã tổ chức dịch thuật, thảo luận và cung cấp tài liệu “Lựa
chọn và triển khai các chương trình thể thao dưới nước” cho các đơn vị tham dự.

+ Ngày 18/8/2007: Thực hiện vai trò một tổ chức xã hội nghề nghiệp, Thường
vụ LĐ TTDN/TP đã chủ động liên hệ và trực tiếp đến phòng trọ của sinh viên Đoàn
Hữu Đức (Q2 – TP.HCM) để thăm, biểu dương và trao tặng 2 triệu đồng cho hành
động dũng cảm nhảy cầu Sài Gòn cứu người của bạn trẻ này.

+ Lần đầu tiên thống kê và có được những thông tin cơ bản về số người bơi phổ
thông trên địa bàn thành phố

+ Trong nội dung thực hiện đề tài NCKH về bơi lội trường học, đã thiết kế các
trang thiết bị tập luyện đơn giản (ván bơi, cột bóng rổ dưới nước, các vật chìm đủ màu
để tập úp mặt xuống nước …) theo mẫu mã nước ngoài để phục vụ cho việc tập bơi
ban đầu của các CLB bơi lội quận huyện.

+ Ngày 26/11/2007: Tổ chức lớp tập huấn trọng tài bơi lội nhằm cập nhật các
điều luật mới nhất của bộ môn, từ đó Liên đoàn đã chủ động chuẩn bị lực lượng với 60
trọng tài tinh nhuệ nhất cho các giải thi đấu thành phố, quốc gia, quốc tế trong năm
2008 trở đi.

+ Ngày 27/1/2008: Tổ chức Lễ trao Giải thưởng CLB TTDN xuất sắc nhất
trong năm 2007 cho 3 CLB: 1) CLB Kỳ Đồng – quận 3 (khối I); 2) CLB quận 6 (khối
II); 3) CLB Tân Thuận – quận 7 (khối III).

+ Hội viên Liên đoàn: hiện có 62 hồ bơi, công viên nước trên địa bàn thành
phố là Hội viên chính thức của Liên đoàn. Theo thống kê sơ bộ, số lượng VĐV bơi lội
được cấp thẻ Liên đoàn để thi đấu các giải thành phố là khoảng gần 700 VĐV.

c. Hỗ trợ các hoạt động chuyên môn: trong năm thứ hai hoạt động, mặc dù
kinh phí còn hạn hẹp, LĐ TTDN/TP đã tăng tỷ lệ kinh phí dành để hỗ trợ chuyên môn
với một số hoạt động cụ thể như sau:

+ Toàn bộ kinh phí tổ chức giải Bơi Nhi đồng Đông Nam Á lần II
+ Hỗ trợ huy chương cho các giải bơi phong trào: 2 giải Bơi chuẩn B (hồ 25m

và 50m), 2 giải Bơi lội Nhi đồng thành phố (hồ 25m và 50m), Giải Bơi Người Cao
tuổi thành phố, Giải bơi dành cho các quận mới phát triển.

+ Thưởng nóng cho VĐV bơi, lặn đạt HCV tại Giải VĐQG
+ Kinh phí thiết kế, in ấn áp phích và tờ bướm vận động bơi phổ thông và giới

thiệu các lợi ích khi tập bơi; kinh phí xây dựng và quảng trị trang web của Liên đoàn.
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+ Kinh phí khen thưởng 3 CLB đạt Cúp CLB TTDN xuất sắc nhất trong năm.
d. Các hoạt động thường xuyên:
+ Phối hợp với Bộ môn tổ chức các giải TTDN cấp thành phố, bao gồm: 13 giải

bơi lội, 4 giải bóng nước, 1 giải nhảy cầu và 2 giải bơi nghệ thuật.
+ Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bơi phổ thông cho đối tượng có nhu cầu.
+ Phối hợp với Sở Y tế trong các đợt kiểm tra liên ngành tất cả các hồ bơi, công

viên nước trên địa bàn thành phố
e. Thành tích của các môn thể thao dưới nước trong năm 2007:
+ Về thành tích quốc tế: 1) Đua thuyền: VĐV Trần Hữu Trí (canoeing) đã xuất

sắc đạt HCV nội dung K1 500m tại SEA Games 24 – Thái Lan; 2) Bơi nghệ thuật: dù
chưa có chuyên gia nước ngoài nhưng vẫn tăng đều điểm số các bài thi tại các giải
quốc tế; đạt 2 HCV – 3 HCB – 3 HCĐ, xếp hạng 3 toàn đoàn trong số 7 nước tham dự
tại Giải Bơi nghệ thuật Thái Lan mở rộng và có một cặp đôi lứa tuổi 12 được xếp hạng
4 tại Giải BNT các nhóm tuổi châu Á tổ chức từ ngày 23 – 31/8 tại Indonesia, 3) Bóng
nước lần đầu tiên đạt HCV tại Giải Bóng nước Thái Lan mở rộng và đã tiến thêm một
bước từ hạng 6 SEA Games 2005 lên hạng 5 tại SEA Games 2007 tại Thái Lan; 4) Bơi
lội, thành phố đạt tổng cộng 82 HCV – 79 HCB – 91 HCĐ tại các giải quốc tế trong
năm 2007, trong đó có 6 HCV – 1 HCĐ tại ARAFURA Games; 1 HCB – 2 HCĐ tại
Giải Bơi Vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á; 76 HCV – 78 HCB – 88 HCĐ tại giải
bơi Nhi đồng Đông Nam Á lần 2 tổ chức tại TP.HCM; có 2 VĐV Nguyễn Quang Bảo
và Ân Đổ Hạnh thuộc thành phần đội tuyển quốc gia tham dự Indoor Games II tại
Macau; 5) Nhảy cầu: có VĐV Hoàng Lê Thanh Thúy nằm trong đội tuyển quốc gia
tham dự SEA Games 24 tại Thái Lan; 6) Lặn: 2 VĐV Phan Lưu Cẩm Thành và Hoàng
Quốc Bình tham dự Giải vô địch lặn châu Á tại Hồng Kong từ ngày 11 – 17/9/2007
với thành tích đạt 3 HCB – 2 HCĐ (cá nhân); 1 HCB – 1 HCĐ (tiếp sức); sau đó VĐV
Phan Lưu Cẩm Thành tiếp tục đạt 1 HCĐ cá nhân, 1 HCĐ tiếp sức tại Indoor Games
II tổ chức tại Macau.

+ Về thành tích quốc gia: đội bơi người khuyết tật thành phố (40 VĐV) đạt 58
HCV – 26 HCB – 15 HCĐ (hạng 1 toàn đoàn) tại Giải thể thao Người khuyết tật toàn
quốc 2007, trong đó VĐV Võ Huỳnh Anh Khoa phá 2 kỷ lục FESPIC Games 2006
loại thương tật S9 ở cự ly 50TD (29.05) và 100B (1.11.00); VĐV Nguyễn Thị Mỹ
Nang (S6) đạt thành tích tương đương HCB FESPIC Games 2006 ở cự ly 400TD
(10.57.48); VĐV Phạm Thị Của (S6) đạt thành tích tương đương HCV Para Games ở
cự ly 50N (1.05.93) và 100TD (2.15.00); môn bóng nước và môn bơi nghệ thuật vẫn
là những môn hàng đầu quốc gia (vì thực chất chỉ có TP.HCM phát triển bài bản
những môn này), môn lặn tăng lên hạng 3 quốc gia sau khi năm 2006 bị tụt xuống
hạng 4, môn nhảy cầu duy trì ở vị trí hạng 2 quốc gia (sau Hà Nội), môn bơi lội mặc
dù có sự tranh chấp khá quyết liệt của các tỉnh thành bạn và đang bước vào giai đoạn
chuyển giao thế hệ nhưng vẫn giữ được vị trí hàng đầu ở tất cả các giải thi đấu cấp
quốc gia trong năm 2007.

f. Nguồn thu của Liên đoàn: Một đặc điểm nổi bật và khác so với những năm
trước là nguồn thu của Liên đoàn năm 2007 không còn phụ thuộc chủ yếu vào hội phí
mà xuất phát từ việc chủ động tổ chức các chương trình như đăng cai giải quốc tế,
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phát hành thẻ bơi phổ thông, tổ chức các lớp bồi dưỡng và sắp tới đây là quảng cáo
trên trang web của Liên đoàn.

2. Những việc chưa làm được và những tồn tại
+ Việc phát huy các hoạt động tạo nguồn cho Liên đoàn còn hạn chế do thiếu bộ

phận chuyên trách triển khai.
+ Chưa gia nhập được Liên đoàn cứu hộ quốc tế vì chưa được sự chuẩn y của

Bộ mới
+ Chưa xây dựng được trụ sở mới cho Văn phòng Liên đoàn.
+ Ghi nhận 2 trường hợp tử vong tại hồ bơi (một ở hồ bơi quân khu 7 và một ở

hồ bơi Thảo Điền – quận 2)
III. Đánh giá chung

Sau hai năm hoạt động, Liên đoàn TTDN/TP đã bắt đầu có những khởi sắc
trong việc tổ chức các hoạt động thúc đẩy phong trào, đặc biệt là việc phát động chương
trình bơi phổ thông và tổ chức Festival bơi lội học sinh, tiếp tục tăng tỷ lệ % kinh phí
dành để hỗ trợ chuyên môn, ban hành một số văn bản quan trọng làm nền tảng cho sự
phát triển lâu dài. Tuy tiềm lực về tài chính và cơ sở vật chất không nhiều nhưng với sự
năng động và nhiệt thành của các thành viên trong Ban chấp hành Liên đoàn, có thể
xem năm 2007 là một năm hoạt động thành công và để lại nhiều dấu ấn trong cả hoạt
động đối nội và đối ngoại của Liên đoàn TTDN/TP.

Với những mặt mạnh và tồn tại trên, Liên đoàn TTDN/TP sẽ cố gắng hoàn thiện
để phát huy tốt hơn nữa vai trò của một tổ chức xã hội trong việc góp phần vào những
nhiệm vụ chung của ngành TDTT trong năm 2008.

IV. Tổng hợp tình hình thu – chi của Liên đoàn năm 2007 (xem bảng)
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KẾ HOẠCH ÑÒNH HÖÔÙNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2008 CỦA
LIEÂN ÑOAØN TTDN THAØNH PHOÁ NHIEÄM KYØ IV

Năm 2008 là năm tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VII, là năm
Đại hội Olympic lần thứ 29 tại Bắc Kinh và là năm phải quy hoạch lực lượng toàn
diện để tham dự các Đại hội thể thao lớn vào những năm tiếp theo (SEA Games 25 -
2009 tại Lào, Indoor Games III - 2009 tại Việt Nam, Đại hội TDTT toàn quốc lần VI –
2010, ASIAN Games 2010 tại Quảng Châu và đặc biệt là Olympic lần thứ 30 tại Luân
Đôn – Anh)

Năm 2008 cũng là năm hoạt động thứ III của Liên đoàn TTDN/TP nhiệm
kỳ IV với những nhiệm vụ nặng nề nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển mới theo
Luật TD,TT vừa có giá trị hiệu lực từ ngày 1/7/2007

Với những việc đã làm được trong năm 2007, kế hoạch hoạt động năm 2008
của Liên đoàn TTDN/TP được hoạch định như sau:

1. Mục tiêu
Trên cơ sở những việc đã làm được trong năm 2007, tiếp tục phát động phong trào

bơi lội phổ thông sâu rộng hơn, hỗ trợ tích cực hơn cho các môn TTDN ngoài bơi lội
và chuẩn bị các tiềm lực cần thiết cho yêu cầu phát triển mới.

2. Nhiệm vụ
2.1. Tăng cường vai trò của Liên đoàn đối với các hội viên
2.2. Tăng cường chức năng tạo nguồn của Liên đoàn
2.3. Tiếp tục thúc đẩy phong trào các môn TTDN thành phố phát triển cả bề rộng

lẫn chiều sâu.
3. Thực trạng, giải pháp và tổ chức thực hiện
3.1. Về tăng cường vai trò của Liên đoàn đối với các hội viên
- Thực trạng: Vai trò của Liên đoàn TTDN thành phố đối với các hội viên đã dần

được cải thiện. Tuy nhiên, cần tiếp tục tăng cường nhiều dịch vụ hỗ trợ hơn nữa
cho các hội viên trong năm 2008.

- Giải pháp: ngoài các hoạt động thường xuyên (tổ chức bồi dưỡng lực lượng trực
hồ, cứu đuối cho các hồ bơi; cập nhật kiến thức quản lý chuyên môn cho các
CLB thực hiện công tác đào tạo VĐV năng khiếu); Liên đoàn sẽ tập trung hoàn
thiện nội dung cho trang web của Liên đoàn với những nội dung chính cần xây
dựng như sau:

+ Xây dựng “bản đồ hồ bơi” và cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về hoạt động của
tất cả hồ bơi trên địa bàn thành phố

+ “Số hóa” toàn bộ các mẫu biểu hành chính của Liên đoàn (đơn xin gia
nhập Liên đoàn, đơn xin chuyển đơn vị thi đấu của VĐV, đơn xin cấp giấy chứng
nhận hồ bơi sạch đẹp – an toàn, …).

+ Cung cấp thông tin liên hệ đến tất cả các mặt hàng liên quan đến thể thao
dưới nước và hồ bơi.
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+ Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động của hồ bơi và các vấn đề liên
quan đến tập luyện các môn thể thao dưới nước (phương pháp tập luyện, vệ sinh,
dinh dưỡng, đánh giá sự tiến bộ, …) ở các đối tượng khác nhau như người cao tuổi,
phụ nữ có thai, người béo phì, ,…
- Tổ chức thực hiện: Tổng thư ký, Công ty kinh doanh Ý tưởng và tất cả các hồ

bơi hội viên trên địa bàn thành phố.
3.2. Về tăng cường chức năng tạo nguồn của Liên đoàn
- Thực trạng: mặc dù có nhiều cố gắng nhưng công tác tạo nguồn cho Liên đoàn

trong năm 2007 vẫn còn khá bị động và chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Vì
vậy, cần nỗ lực nhiều hơn để phấn đấu đạt mục tiêu “chủ động kinh phí tổ chức
toàn bộ các giải TTDN phong trào trên địa bàn thành phố bắt đầu từ ngày
1/7/2009 – đúng 2 năm sau khi Luật TD,TT bắt đầu có hiệu lực”. Ngoài các
nguồn thu từ hội phí, từ lệ phí thi đấu và cấp thẻ VĐV, từ học phí tham gia các
lớp bồi dưỡng do Liên đoàn tổ chức, từ việc cấp thẻ bơi phổ thông thì Liên đoàn
cần chủ động tiếp tục mở rộng các hoạt động tạo nguồn thu khác

- Giải pháp: tập trung cho 3 công việc chính sau đây:
+ Thực hiện kế hoạch 200 thẻ bơi VIP.
+ Vận động các đơn vị đăng quảng cáo trên trang web của Liên đoàn.
+ Vận động các đơn vị tài trợ ổn định (độc quyền) cho các giải trong hệ

thống thi đấu thành phố.
- Tổ chức thực hiện: Ban Tài chính - dịch vụ, anh Trịnh Viết Hà và Công ty kinh

doanh Ý tưởng.
3.3. Về tiếp tục thúc đẩy phong trào các môn TTDN thành phố phát triển cả bề

rộng lẫn chiều sâu.
- Thực trạng: Phong trào học bơi và tập bơi thường xuyên đã có những chuyển

biến tích cực, cần tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động phong phú để lôi kéo
thêm người tập, đồng thời Liên đoàn cần góp sức hỗ trợ thêm cho các môn thể
thao dưới nước khác ngoài bơi lội để chất lượng đào tạo ở các môn này đồng
đều hơn.

- Giải pháp: tập trung cho 5 công việc chính sau đây:
+ Tập trung tổ chức tốt 2 giải quốc tế trong năm 2008: 1) Giải Bơi Vô địch

CLB Đông Nam Á lần thứ 6 tại CLB bơi lặn Phú Thọ từ ngày 21 – 23/3/2008, tạo
tiền đề tổ chức giải Bơi lội TP.HCM mở rộng truyền thống hàng năm bắt đầu từ
năm 2009 trở đi; 2) Cúp Bóng nước U16 Châu Á vào tháng 11/2008.

+ Mở rộng quy mô 2 hoạt động mới tổ chức lần đầu vào năm 2007 và có
tiếng vang tốt: cấp thẻ bơi phổ thông (mở rộng dần xuống các đơn vị quận huyện),
Festival bơi lội học sinh (dự kiến tổ chức vào tháng 10/2008 với số lượng các
trường học và số lượng học sinh tham dự đông hơn)

+ Kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức thêm “Giải bơi lội
phụ nữ thành phố lần 1” (dự kiến vào tháng 10/2008) nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.
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+ Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Bơi nghệ thuật – Bóng nước vào quý
III/2008. Chịu trách nhiệm chính: Phó TTK Phạm Hữu Tâm và uỷ viên BCH Liên
đoàn Phùng Ngọc Thủy.

+ Phối hợp với chuyên gia, tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho lực
lượng HLV, hướng dẫn viên, trọng tài môn bơi nghệ thuật, bóng nước các quận
huyện.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Công Minh


