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TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN TTDN/TP NĂM 2009

I. Đặc điểm tình hình chung
1. Thuận lợi
- Thành tích thi đấu quốc gia và quốc tế ở các môn bơi lội, lặn và nhảy cầu có

chiều hướng khởi sắc, đóng góp lớn cho sự thành công chung của thể thao Thành phố, đồng
thời tạo được sự quan tâm của người hâm mộ và nhà tài trợ.

- Cán bộ của Liên đoàn, đặc biệt là lực lượng trọng tài, có nhiều cơ hội học tập và
nâng cao trình độ khi tham gia tại các Đại hội thể thao lớn trong năm như Asian Indoor
Games 3, SEA Games 25.

- Vấn đề an toàn liên quan đến các hoạt động dưới nước được đảm bảo tốt nhờ có
sự phối hợp thường xuyên với Sở Y tế trong các đợt kiểm tra liên ngành tất cả các hồ bơi,
công viên nước trên địa bàn.

2. Khó khăn
- Dịch cúm AH1N1 bộc phát đã ảnh hưởng chung đến tâm lý tập luyện thường

xuyên của người dân tại các hồ bơi trên địa bàn thành phố và việc tổ chức các giải bơi phong
trào trong năm 2009.

- Do các nguyên nhân chủ quan và khách quan, các kế hoạch tạo nguồn cho quỹ
hoạt động của Liên đoàn đã không tạo được kết quả như mong muốn, vì vậy Liên đoàn chưa
thể mở rộng các hoạt động của mình.

II. Những việc đã làm được và chưa làm được trong năm 2009
1. Những việc đã làm được
a. Thực hiện tốt các quy định về họp định kỳ:

- Ngày 10/01/2009: Họp Ban chấp hành LĐ TTDN/TP
- Ngày 14/2/2009: họp Thường vụ LĐ TTDN/TP
- Ngày 22/5/2009: Họp Thường vụ LĐ TTDN/TP

b. Các hoạt động đối ngoại:
+ Bàn bạc bước đầu với tổ chức FLOAT – một một tổ chức phi lợi nhuận của Úc -

trong một dự án nhằm đưa ra các giải pháp giúp làm giảm tình trạng chết đuối của trẻ em ở
Việt Nam. Đây là một dự án có ý nghĩa nhân đạo và có tính chất phục vụ cộng đồng lần đầu
tiên được tổ chức tại TP.HCM, từ đó mở rộng dần sang các tỉnh thành có nguy cơ cao về tai
nạn chết đuối, đặc biệt là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

+ Tham dự 1 cuộc họp Thường vụ Hiệp hội TTDN Việt Nam: tổ chức ngày
28/3/2009 tại Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng.
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+ Trang Web của Liên đoàn TTDN/TP: Sau khi được củng cố về nội dung tin, bài,
trang Web của Liên đoàn TTDN/TP tại địa chỉ www.hasa.org.vn đã trở thành địa chỉ thân
quen của những người quan tâm đến các môn thể thao dưới nước. Tính đến cuối năm 2009,
số lượt truy cập trang web của Liên đoàn đã lên đến con số gần 750.000 lượt.

+ Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc
trong thực hiện chương trình phổ cập bơi cứu đuối phòng chống tai nạn cho trẻ em năm 2007
– 2008. Riêng 2 cán bộ của Liên đoàn là ông Phạm Cát Ngọc và ông Trương Đức Ngọc
được Tổng cục TDTT tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương
trình phổ cập bơi cứu đuối phòng chống tai nạn cho trẻ em năm 2007 – 2008.

+ Cử ông Phạm Hữu Tâm – Phó Tổng Thư ký LĐ TTDN/TP và bà Bế Thị Kim Thanh
- ủy viên BCH Liên đoàn – cùng 9 trọng tài bơi lội thành phố tham dự Lớp bồi dưỡng trọng
tài quốc tế do FINA tổ chức tại thành phố Kuala Lumpur – Malaysia từ ngày 30/5 đến
7/6/2009. Trên cơ sở đó, Thành phố được cử 11 trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại Asian
Indoor Games III tại Hà Nội và 6 trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại SEA Games 25 tại Lào.

b. Các hoạt động đối nội:
+ Về nâng cao trình độ cho Bộ môn bơi quận huyện: cung cấp tài liệu dịch và tổng

hợp về công tác tuyển chọn của các nước trên thế giới, cung cấp băng đĩa huấn luyện kỹ
thuật bơi 4 kiểu và xuất phát quay vòng (tài liệu do lớp IOC 2009 cung cấp); mở lớp về cách
thức sử dụng phần mềm để đăng ký thi đấu trên mạng và sắp xếp chương trình thi đấu theo
chuẩn quốc tế trong 2 ngày 28 – 29/12/2009.

+ Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên trực hồ cứu đuối
thành 2 đợt: 1) Đợt 1: từ ngày 17/3 – 27/3/2009 với số lượng 65 học viên học ban đầu và 24
nhân viên tham dự lớp tái đào tạo; 2) Đợt 2: từ ngày 5 – 15/10/2009 với số lượng 70 học viên
học ban đầu và 64 nhân viên tham dự lớp tái đào tạo.

+ Về phong trào quần chúng, “Festival bơi lội học sinh lần 3” và “Giải Bơi lội phụ
nữ thành phố lần 2” đã phải tạm hoãn trong năm 2009 vì dịch cúm AH1N1 và những tất bật
do nhân sự của Liên đoàn TTDN/TP phải tham gia đóng góp vào Đại hội Thể thao Châu Á
trong nhà lần III tổ chức tại Việt Nam. Tuy nhiên, với quyết tâm giữ một sân chơi mới định
hình vào năm 2008, Liên đoàn TTDN/TP cũng đã phối hợp với Trung tâm TDTT quận 3,
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 3, cộng với sự tài trợ của Công ty Rohto tổ chức “Giải Bơi lội
phụ nữ quận 3 mở rộng” từ ngày 26 – 27/12/2009, thu hút 112 VĐV nữ từ 16 tuổi trở lên
thuộc 17 đơn vị trên địa bàn quận 3 và quận 4, quận 5, quận 10 đăng ký thi đấu.

+ Cấp thẻ Liên đoàn TTDN: Đến nay, số lượng VĐV bơi lội (kể cả VĐV năng khiếu
và VĐV người cao tuổi) được cấp thẻ Liên đoàn TTDN để thi đấu các giải thành phố là 1110
VĐV, đạt đến con số mục tiêu 1000 VĐV được cấp thẻ trong hướng phát triển chiến lược
của bộ môn sau năm 2008.

+ Cấp thẻ bơi phổ thông: CLB bơi lội Lam Sơn đã tích cực tổ chức thành công “Ngày
hội xuống nước” của quận 5 vào ngày 4/10/2009, qua đó đã cấp phát 91 thẻ vàng (trình độ
trung cấp, bơi 300m) và 30 thẻ bạc (trình độ sơ cấp, bơi 50m).

+ Hội viên Liên đoàn: trong năm 2009, số hồ bơi, công viên nước trên địa bàn thành
phố là Hội viên chính thức của Liên đoàn TTDN/TP là 90 (85 hồ bơi trong năm 2008). Trong
năm 2009, Liên đoàn không ghi nhận trường hợp chết đuối nào tại các hồ bơi, công viên
nước trên địa bàn.

www.hasa.org.vn
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+ Kết quả “CLB TTDN xuất sắc nhất trong năm 2009” do LĐ TTDN/TP xét thưởng
như sau:

* CLB Kỳ Đồng (quận 3) đoạt Cúp xuất sắc nhất khối 1 (dành cho 5 CLB bơi lội
truyền thống: CLB Nguyễn Bỉnh Khiêm - quận 1, CLB Kỳ Đồng - quận 3, CLB Lam Sơn -
quận 5, CLB Vân Đồn - quận 4, Trung tâm VH – TT Tân Bình).

* CLB Nguyễn Tri Phương (quận 10) đoạt Cúp xuất sắc nhất khối 2 (dành cho 4 CLB
bơi lội khá: CLB Đại Đồng - quận Bình Thạnh, CLB quận 6, CLB Nguyễn Tri Phương -
quận 10, CLB Chi Lăng - quận Phú Nhuận)

c. Hỗ trợ các hoạt động chuyên môn: Tiếp tục tăng tỷ lệ kinh phí dành để hỗ trợ
chuyên môn qua những công việc hết sức thiết thực như: thưởng nóng cho VĐV Lặn đạt huy
chương tại AIG3, thưởng nóng cho VĐV Bơi và Lặn phá KLQG (ngoài tiền thưởng HCV
như các năm trước), chi hỗ trợ cho VĐV Nhảy cầu thi đấu tại Trung Quốc, chi huy chương
cho toàn bộ các giải bơi phong trào thành phố, chi thưởng cho VĐV phá KLLT/TP, chi phí
cho hoạt động của website, …

d. Các hoạt động thường xuyên:
+ Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bơi phổ thông cho đối tượng có nhu cầu xin việc

(93 người).
+ Báo cáo tổ chức giải quận, huyện: dự khán, tổng hợp và báo cáo về phòng TDTT

cộng đồng Sở VH,TT&DL/TP công tác tổ chức giải của các quận, huyện vào đầu mỗi tháng.
+ Phối hợp với Bộ môn tổ chức các giải TTDN cấp thành phố, bao gồm: 11 giải bơi

lội, 3 giải bóng nước, 1 giải bơi nghệ thuật.
+ 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 2009:
+ Về thành tích quốc tế: 1) Bóng nước: đạt hạng 7/12 đội tại Giải bóng nước vô địch

Châu Á – Thái Bình Dương từ ngày 26/8 đến ngày 1/9/2009 tại HongKong; 2) Môn bơi lội:
đạt 4 HCB – 3 HCĐ tại Giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 33 tại Kuala
Lumpur từ ngày 2/6 – 7/6/2009; 3) Môn lặn: đạt được 2 HCV – 1 HCB tại Aian Indoor
Games III từ ngày 31/10 đến ngày 2/11/2009 tại Hà Nội; đạt 3 HCV – 1 HCB tại SEA
Games 25 – năm 2009 từ ngày 9 – 18/12/2009 tại Lào; 4) Môn nhảy cầu: đạt 1 HCĐ nội
dung nhảy đôi 3m nữ tại SEA Games 25 tại Lào; 5) Bơi người khuyết tật: đạt 14 HCV – 6
HCB – 2 HCĐ tại ParaGames 5 tổ chức vào tháng 8/2009 tại Malaysia.

+ Về thành tích quốc gia: đội bơi người khuyết tật thành phố tham dự Giải Bơi
Người khuyết tật toàn quốc tổ chức tại Quảng Trị từ ngày 11 – 15/5/2009 đã đạt thành tích ấn
tượng với 86 HCV – 34 HCB – 10 HCĐ, hạng 1 toàn đoàn; 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 vươn lên hạng 2 quốc gia, 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
quốc gia ở tất cả các giải thi đấu cấp quốc gia trong năm 2009. Riêng môn canoeing rơi
xuống hạng 6 quốc gia vì thiếu hụt lực lượng.



4

f. Nguồn thu của Liên đoàn: trong năm 2009 vừa qua, các nguồn thu chính của
Liên đoàn vẫn tập trung vào việc tổ chức các lớp đào tạo và tái đào tạo công tác cứu hộ, thu
hội phí các câu lạc bộ là thành viên, thu lệ phí cấp thẻ vận động viên, lệ phí tham dự thi đấu
các hoạt động do Liên đoàn tổ chức và công tác vận động tài trợ.

2. Những việc chưa làm được so với kế hoạch và những tồn tại
+ Ngoài các nguồn thu chính nêu trên, Liên đoàn vẫn đang tích cực tìm kiếm các giải

pháp tạo nguồn thu mới nhằm phục vụ tốt hơn cho các hoạt động của mình như tổ chức tìm
kiếm quảng cáo trên website của liên đoàn, phối hợp với các câu lạc bộ thành viên xây dựng
chương trình giảng dạy đào tạo cứu hộ cho các đối tượng khác có nhu cầu, cũng như công tác
phối hợp và vận động tài trợ tại các giải thể thao dưới nước nhưng chưa đạt được kết quả như
mong muốn do nhiều yếu tố khách quan khác nhau.

+ Không tổ chức được Giải Bóng nước – Bơi nghệ thuật TP.HCM mở rộng vì vướng
dịch cúm AH1N1.

+ “Festival bơi lội học sinh” và “Giải Bơi lội phụ nữ thành phố”, sau 2 năm tổ chức
thành công, đã phải tạm hoãn trong năm 2009 vì dịch cúm AH1N1.

III. Đánh giá chung
Sau năm thứ 4 hoạt động, Liên đoàn TTDN/TP rất vui mừng ghi nhận những thành

tích vượt ngưỡng của 2 bộ môn Bơi và Lặn. Bơi có 2 VĐV trẻ đạt được chuẩn B tham dự
Olympic trẻ năm 2010 ở Singapore, riêng VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến vươn lên trở thành
VĐV bơi nữ xuất sắc nhất Việt nam và tiếp cận với thành tích hạng 3 SEA Games; Lặn có
thành tích phá kỷ lục Châu Á, Indoor Games và SEA Games. Môn Bơi người khuyết tật cũng
đạt được những thành tích vượt trội tại ParaGames 5, trong đó VĐV Nguyễn Thị Sari được
bầu chọn là VĐV nữ xuất sắc nhất ParaGames với thành tích 3 HCV, phá 3 kỷ lục Đại hội.
Những môn Thể thao dưới nước khác vẫn duy trì được các hoạt động thường xuyên của mình.
Riêng mảng phong trào, các hoạt động thi đấu gặp nhiều khó khăn do dịch cúm AH1N1, song
số lượt khách bơi đến sinh hoạt tại các CLB thể thao dưới nước vẫn không sụt giảm nhiều vì
việc tập luyện bơi lội thường xuyên đã dần trở thành thói quen không thể thiếu đối với một bộ
phận không nhỏ người dân thành phố hiện nay. Nhìn chung, với những nỗ lực của các thành
viên Ban chấp hành Liên đoàn, phong trào thể thao dưới nước tại thành phố vẫn ổn định, đảm
bảo an toàn tốt cho những người tham gia tập luyện và đạt được những thành tích đỉnh cao
đáng khen ngợi. Đặc biệt, các mối quan hệ phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo, Hội Liên hiệp
Phụ nữ Thành phố, các CLB bơi lội quận huyện đã ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn và hiệu
quả hơn.

Với những ưu điểm và tồn tại trên, các thành viên trong Ban chấp hành Liên đoàn
TTDN/TP sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể đẩy mạnh vai trò của một tổ chức xã hội
trong việc góp phần vào những nhiệm vụ chung của ngành TDTT trong năm 2010.

IV. Tổng hợp tình hình thu – chi của Liên đoàn năm 2009 (xem bảng)
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KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 CỦA
LIÊN ĐOÀN TTDN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ IV

Năm 2010 là năm cuối thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, là năm
có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Về các Đại hội thể thao lớn nói chung, Bộ môn cần quy hoạch và chuẩn bị lực
lượng tốt nhất để tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần VI – 2010 tại Đà Nẵng và Olympic
trẻ lần thứ I - 2010 tại Singapore. Việc hoàn thành các chỉ tiêu thành tích tại các đại hội thể
thao lớn nêu trên sẽ tạo đà phát triển cho những năm đầu của kế hoạch 5 năm tiếp theo và
chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games lần thứ 26 – năm 2011 tại Indonesia và Hội khỏe Phù
Đổng toàn quốc lần thứ 8 – năm 2012 tại thành phố Cần Thơ

Năm 2010 cũng là năm hoạt động thứ V (năm cuối cùng) 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.

Với những việc đã làm được trong năm 2009, kế hoạch hoạt động năm 2010 của
Liên đoàn TTDN/TP được hoạch định như sau:

1. Mục tiêu
Trên cơ sở những việc đã làm được trong năm 2009, tiếp tục phát động phong trào bơi lội

phổ thông sâu rộng hơn; hỗ trợ tích cực hơn cho các môn TTDN trong việc chuẩn bị cho các
Đại hội thể thao lớn (đặc biệt là Đại Hội TDTT toàn quốc lần VI tại Đà Nẵng); tiếp tục gắn
kết chặt chẽ hơn với các hồ bơi hội viên trên địa bàn đang ngày một phát triển; chuẩn bị tốt
nhất cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Liên đoàn TTDN/TP nhiệm kỳ V (2011 – 2015).

2. Nhiệm vụ
2.1. Phối hợp tốt với ngành TDTT trong việc chuẩn bị lực lượng cho Đại hội TDTT

toàn quốc lần VI tại Đà Nẵng.
2.2. Hỗ trợ các CLB thể thao dưới nước, các hồ bơi trong các hoạt động phục vụ cộng

đồng tập luyện.
2.3. Đưa các hoạt động thể thao dưới nước đi vào chiều sâu trong năm hoạt động cuối

của Liên đoàn TTDN/TP nhiệm kỳ IV.
2.4. Chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục, nhân sự cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Liên đoàn

TTDN/TP nhiệm kỳ V (2011 – 2015) vào cuối năm 2010.

3. Giải pháp và tổ chức thực hiện
3.1. Đưa các hoạt động thể thao dưới nước đi vào chiều sâu trong năm 2010:
3.1.1. Tổ chức buổi Lễ ký kết liên tịch giữa Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM và Liên

đoàn TTDN/TP về việc phổ cập bơi lội trong trường học (dự kiến trong tháng
3/2010).

3.1.2. Tập trung tổ chức 4 giải phong trào (3 giải truyền thống và 1 giải mới), trên cơ sở
đó cấp thẻ bơi phổ thông cho những người tham gia mới các hoạt động này:

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch TP.HCM: tổ chức “Giải gia đình bơi
lội” từ ngày 26 – 27/6/2010 tại CLB Kỳ Đồng, quận 3
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- Phối hợp với Cung Văn hóa Lao động Thành phố: tổ chức giải “Bơi lội – Bóng nước
Công nhân, Viên chức, Lao động Thành phố”: từ ngày 8 – 9/8/2010

- Phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM: tổ chức “Festival bơi lội học sinh
thành phố lần thứ 3” từ ngày 16 – 17/10/2010 tại CLB bơi lặn Phú Thọ

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố: tổ chức “Giải bơi lội phụ nữ thành phố
lần 2” từ ngày 30 – 31/10/2010 tại CLB Yết Kiêu.

Tổ chức thực hiện: Ban chuyên môn và các anh Chung Tấn Phong, Phạm Hữu
Tâm, Trịnh Hương Mỹ, Nguyễn Trung, Trịnh Viết Hà
3.2. Hỗ trợ các CLB thể thao dưới nước, các hồ bơi trong các hoạt động phục vụ cộng

đồng tập luyện
- Cung cấp các biểu mẫu điều hành mọi hoạt động cơ bản tại một cơ sở thể thao dưới

nước một cách chuyên nghiệp, trong đó có biểu mẫu đề nghị các cơ sở thể thao dưới
nước thực hiện công tác thống kê số lượt khách đến sinh hoạt trong năm nhằm giúp
cho Liên đoàn có cơ sở hoạch định kế hoạch hàng năm tốt hơn.

- Tiếp tục 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

3.3. Về chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục, nhân sự cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Liên
đoàn TTDN/TP nhiệm kỳ V (2011 – 2015) vào cuối năm 2010.

- Thời điểm tổ chức Đại hội: dự kiến vào cuối tháng 12/2010, hoặc chậm nhất là đầu
tháng 1/2011.

- Công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, nhân sự, văn bản cần thực hiện 6 tháng trước Đại
hội. Trong cuộc họp Ban chấp hành Liên đoàn trong quý 2/2010, toàn bộ kế hoạch
chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ mới với trình tự các bước đi cụ thể sẽ được triển khai
đến tất cả các thành viên.

- Tổ chức thực hiện: Ban Thường vụ và Văn phòng Liên đoàn.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Công Minh


