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I. Đặc điểm tình hình chung
1. Thuận lợi
- Thông tư 02/2011/TT-BVHTTDL ban hành ngày 10/01/2011 quy định về điều

kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn đã giúp Liên đoàn quản lý,
hướng dẫn các quy chuẩn nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn cho các hồ bơi trên địa bàn được
quy cũ, chặt chẽ và thuận lợi hơn.

- Nghị định 37/2012/TT-CP của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày
24/4/2012 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao.

- Nhận thức về sự an toàn sông nước của cộng đồng nói chung và của ngành giáo
dục nói riêng được nâng lên rõ rệt, tạo sự đồng thuận cao hơn trong việc tổ chức các lớp bơi
lội dành cho học sinh các trường trên địa bàn thành phố.

- Nhiều quận huyện đã chủ động lập kế hoạch xóa nạn mù bơi cho học sinh tiểu
học toàn quận (quận 1, quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, …).

2. Khó khăn
- Trừ bơi lội và nhảy cầu được ưu tiên đầu tư, các môn thể thao dưới nước còn lại

đều phải vận động xã hội hóa nhiều hơn để hoạt động, như: bơi nghệ thuật (Nhà Nước chỉ
còn đầu tư một số ít VĐV chủ lực và một ít kinh phí hoạt động), bóng nước (Nhà Nước chỉ
còn cấp kinh phí để tổ chức 2 giải cấp thành phố), lặn (không còn chế độ mời chuyên gia và
hạn chế tối đa tập huấn và thi đấu nước ngoài).

- Nền kinh tế khó khăn, hoạt động của các doanh nghiệp cũng khó khăn, ảnh
hưởng đến khả năng vận động tài trợ cho các hoạt động tổ chức thi đấu của Liên đoàn.

- Đa số thành viên của Liên đoàn đều kiêm nhiệm nên việc dành thời gian cho hoạt
động của Liên đoàn còn hạn chế

II. Những việc đã làm được và chưa làm được trong năm 2012
1. Những việc đã làm được
a. Về mặt tổ chức:

- Tổ chức thành công Lễ tổng kết hoạt động năm 2011 của Liên đoàn TTDN/TP vào
ngày 18/2/2012 tại bể bơi Khu chế xuất Tân Thuận.

- Tổ chức 2 cuộc họp Thường vụ, BCH của Liên đoàn TTDN/TP nhiệm kỳ V
+ Cuộc họp lần 1: vào ngày 26/4/2012 để sơ kết hoạt động Liên đoàn TTDN/TP trong

quý 1 năm 2012 và định hướng hoạt động trong quý 2/2012.
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+ Cuộc họp lần 2: vào ngày 29/11/2012 để sơ kết hoạt động Liên đoàn TTDN/TP
trong quý 2,3/2012, định hướng hoạt động trong quý 4/2012 và năm 2013.

b. Các hoạt động đối ngoại:
+ Tham dự Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam lần thứ

6, khóa VI nhiệm kỳ 2007 – 2012 vào ngày 23/2/2012 tại Hà Nội và Hội nghị Ban Thường
vụ Hiệp hội lần thứ 9, khóa VI, nhiệm kỳ 2007 – 2012 vào ngày 24/10/2012 tại Hà Nội.

+ Trang Web của Liên đoàn TTDN/TP: Với kết quả các giải thành phố, quốc gia và
quốc tế được cập nhật tức thời, các thông báo và thông tin chính thức từ Bộ môn TTDN và
Liên đoàn TTDN/TP, trang Web của Liên đoàn TTDN/TP tại địa chỉ www.hasa.org.vn thật
sự đã trở thành địa chỉ truy cập thường xuyên của các phóng viên báo, đài trên cả nước; các
HLV bơi lặn của các tỉnh thành phía nam, đông đảo phụ huynh bơi lội tại TP.HCM và hội
viên là các hồ bơi trên địa bàn thành phố. Tính đến cuối tháng 10/2012, số lượt truy cập trang
web của Liên đoàn đã lên đến con số gần 1.900.000 lượt. Trung bình trong năm 2012, có
khoảng 400.000 lượt người truy cập vào trang web này, xấp xỉ so với số lượt truy cập trong
năm 2011.

+ Mời được chuyên gia Lee Kok Hon (sinh 1966) – Singapore – làm cố vấn tình
nguyện từ ngày 25/9 đến ngày 31/12/2012 về các hoạt động của Liên đoàn TTDN/TP nói
chung và các hoạt động của CLB Yết Kiêu nói riêng.

b. Các hoạt động đối nội:
+ Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên trực hồ cứu đuối

thành 2 đợt: 1) Đợt 1: từ ngày 2 – 12/4/2012 với số lượng 81 học viên đào tạo mới và 62 học
viên tái đào tạo; 2) Đợt 2: từ ngày 17 – 27/9/2012 với số lượng 95 học viên đào tạo mới và
71 học viên tái đào tạo.

+ Tổ chức 2 giải thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn:
* Giải Gia đình Bơi lội lần thứ 7 – năm 2012: Diễn ra thường niên vào dịp kỷ

niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Giải “Gia đình bơi lội” lần 7 – năm 2012 trong hai ngày
28 – 29/6 tại CLB Kỳ Đồng (Q3) quy tụ 59 gia đình bơi lội với 125 VĐV của 8 đơn vị tham
dự với không khí đua tranh thật náo nhiệt, thật sự là ngày họp mặt vui vẻ của các gia đình.
Đây là năm đầu tiên giải được đưa về trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn với kinh phí tổ
chức từ Trung tâm TDTT quận 3 và Liên đoàn TTDN/TP (không sử dụng kinh phí của Sở
VH-TT-DL).

* Giải Bơi người cao tuổi thành phố: tổ chức tại CLB Nguyễn Tri Phương
(Q.10) vào sáng ngày 28 - 29/7/2012 với sự tham dự của 183 VĐV (68 nữ, 115 nam) của 8
đơn vị (Q1, Q3, Q4, Q5, Q10, Phú Nhuận, Tân Bình, Cung VHLĐ). Đây cũng là năm đầu
tiên giải được đưa về trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn với kinh phí tổ chức từ Trung tâm
TDTT quận 10 và Liên đoàn TTDN/TP (không sử dụng kinh phí của Sở VH-TT-DL). Đặc
biệt giải có sự tham dự của 23 VĐV bơi danh dự (09 nữ, 14 nam) hoàn thành cự ly 50m bơi
tự do, trong đó cụ ông 91 tuổi Trần Lê Đăng - Cung VHLĐ/TP và cụ bà 87 tuổi Trần Thị
Kim Cúc - Q3 là 02 vận động viên cao tuổi nhất của hội thi. Tại giải lần này, quận 10 đã trở
lại vị trí dẫn đầu sau 01 năm mất chức vô địch về tay quận 4. Kết quả: 1) Quận 10: 23 HCV,
23 HCB, 16 HCĐ; 2) Quận 4: 20 HCV, 20 HCB, 13 HCĐ; 3) Phú Nhuận: 18 HCV, 12 HCB,
7 HCĐ.

www.hasa.org.vn
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+ Phối hợp tổ chức Hội thao sinh viên toàn thành lần 1 – năm 2012: do Nhà Văn
hóa sinh viên Thành phố chủ trì tổ chức với 7 môn thể thao, trong đó có bộ môn bơi lội được
tổ chức vào ngày 30/9/2012 tại CLB bơi lặn Phú Thọ. Tham dự giải lần này có 135 sinh viên
thuộc 22 trường tranh chấp 8 bộ huy chương. Kết quả: 1) ĐH Nguyễn Tất Thành; 2) ĐH
Quốc tế Hồng Bàng; 3) ĐH Ngân Hàng. Với tinh thần rất “sinh viên”, giải diễn ra với không
khí tranh đua thật sự sôi động, nhiều màu sắc.

+ Phối hợp thực hiện chương trình xóa nạn mù bơi cho các em thanh thiếu niên,
nhi đồng ở huyện Cần Giờ: theo kế hoạch xóa mùa bơi của Trung tâm TDTT huyện Cần
Giờ, Liên đoàn TTDN/TP đã cử 5 HLV tham gia chương trình từ ngày 2/7/2012 đến ngày
13/8/2012 tại hồ bơi Khu du lịch sinh thái Cần Giờ. Mặc dù đường xá xa xôi, các tình nguyện
viên của Liên đoàn đã liên tục xuống Cần Giờ 2 ngày/tuần (chủ nhật và thứ hai) trong
khoảng 1,5 tháng và đã hoàn thành tốt chương trình này với 41 em (trong tổng số 89 em tham
dự) được cấp giấy chứng nhận bơi phổ thông khi kết thúc khóa giảng dạy. Mặc dù kết quả
của chương trình còn khá khiêm tốn nhưng chương trình xóa mùa bơi tại huyện Cần Giờ đã
tạo được hiệu quả xã hội tích cực về phong trào chăm lo cho trẻ em trên địa bàn, góp phần
nhắc nhở các gia đình quan tâm hơn đến phòng chống đuối nước cho con em.

+ Cấp thẻ Liên đoàn TTDN: năm 2012, số lượng VĐV bơi lội và lặn (kể cả VĐV
năng khiếu và VĐV người cao tuổi) được cấp thẻ Liên đoàn TTDN để thi đấu các giải thành
phố là 465 VĐV (trong năm 2011 Liên đoàn TTDN/TP.HCM đã cấp 747 thẻ VĐV vẫn còn
hạn sử dụng đến 31/12/2012).

+ Cấp thẻ bơi phổ thông: gồm 2 dạng: a) Thẻ bơi phổ thông cho người xin việc làm:
100 thẻ; b) Thẻ bơi phổ thông cho HS tham gia Festival bơi lội học sinh TP lần 4: do Sở
Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chuyển thời gian tổ chức vào học kỳ II (tháng 3/2013).

+ Hội viên Liên đoàn: trong năm 2012, số hồ bơi, công viên nước trên địa bàn thành
phố là Hội viên chính thức của Liên đoàn TTDN/TP là 137 (so sánh với 96 hồ bơi là hội viên
của Liên đoàn trong năm 2011). Trong năm 2012, Liên đoàn ghi nhận 02 trường hợp chết
đuối trên địa bàn thành phố: a) Tại hồ bơi Bến Cát, quận Gò Vấp (nạn nhân nam 9t ngạt nước
tại hồ, nhập viện cấp cứu 20 ngày và tử vong tại nhà); b) Tại hồ bơi Trung tâm VH-TDTT
quận Thủ Đức, nạn nhân nữ 6 tuổi bị chết đuối khi đi thi bơi tại giải Thể thao học sinh quận
năm học 2012-2013 tổ chức tại hồ bơi Trung tâm thể dục thể thao quận Thủ Đức.

c. Hỗ trợ các hoạt động chuyên môn:
+ Liên đoàn đã tập trung tỷ lệ kinh phí khá lớn để hỗ trợ cho các hoạt động chuyên

môn như: hỗ trợ thêm kinh phí cho phiên dịch bơi hàng tháng, hỗ trợ kinh phí khen thưởng
VĐV phá kỷ lục thành phố và quốc gia (đặc biệt đã treo thưởng 10 triệu đồng/KLQG tại giải
Bơi và Lặn VĐQG năm 2012), hỗ trợ vé máy bay cho đội bơi nghệ thuật thành phố tham dự
Giải bơi nghệ thuật vô địch Đông Nam Á lần thứ 1 tại Singapore.

+ Liên đoàn đã cử lực lượng trọng tài thành phố tham gia làm nhiệm vụ tại các giải
cấp thành phố và quốc gia, góp phần vào thành công chung của đội tuyển Bơi lội thành phố
tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tại Bình Dương và Cần Thơ.

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

(100 người).
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+ Báo cáo tổ chức giải thành phố: dự khán, tổng hợp và báo cáo kết quả tổng hợp về
phòng TDTT cộng đồng Sở VH,TT&DL/TP ngay sau mỗi giải.

+ Phối hợp với Bộ môn TTDN/TP và các đơn vị đăng cai tổ chức thành công 14 giải
cấp Thành phố (9 giải bơi, 2 giải lặn, 2 giải bóng nước và 1 giải bơi nghệ thuật) và 5 giải
cấp Quốc gia (Bơi VĐQG, Lặn VĐQG, Bóng nước VĐQG, Bóng nước VĐ trẻ quốc gia, Bơi
nghệ thuật VĐ trẻ quốc gia) theo kế hoạch đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê
duyệt năm 2012.

+ Phối hợp với Y tế trong đợt kiểm tra liên ngành 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối
năm tất cả các hồ bơi, công viên nước trên địa bàn thành phố theo kế hoạch chung.

e. Thành tích của các môn thể thao dưới nước trong năm 2012:
+ Về thành tích quốc tế: 1) Môn bơi lội: đạt 07 HCV - 03 HCB – 02 HCĐ, phá 5 kỷ

lục lứa tuổi Đông Nam Á tại Giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 36 tại
Palembang (Indonesia) từ ngày 1/6 – 3/6/2012; đạt 01 HCB tại Giải Bơi Vô địch Đông Nam
Á lần thứ 1 tại Singapore từ ngày 13 – 17/6/2012; đạt 01 HCB – 2 HCĐ tại Đại hội Thể thao
học sinh Đông Nam Á lần thứ 4 tại Indonesia từ ngày 28/6 đến 6/7/2012; 2) Môn lặn: đạt 02
HCB – 02 HCĐ (cá nhân) và 01 HCB – 03 HCĐ (tiếp sức) tại Giải Vô địch Lặn Châu Á tổ
chức tại Đà Nẵng từ ngày 07/11 đến ngày 10/11/2012; đạt 06 HCV – 01 HCĐ (cá nhân) và
03 HCV (tiếp sức) tại Giải Vô địch Trẻ Lặn Châu Á tổ chức tại Đà Nẵng cũng từ ngày 07/11
đến ngày 10/11/2012; 3) Bơi nghệ thuật: đạt 03 HCB - 04 HCĐ Giải Bơi nghệ thuật Vô địch
Đông Nam Á lần thứ 1 tại Singapore vào tháng 6/2012; 4) Bơi khuyết tật: toàn bộ đội tuyển
bơi khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic tại Luân Đôn 2012 đều là thành viên của đội
tuyển Thành phố, bao gồm 1 HLV (Đổng Quốc Cường) và 4 VĐV (Võ Thanh Tùng, Dương
Thị Lan, Trịnh Thị Bích Như và Nguyễn Thành Trung).

+ Về thành tích quốc gia: có 4 môn giữ vị trí hạng 1 quốc gia (môn Bơi, môn Lặn
môn Bóng nước và môn Bơi nghệ thuật). Môn nhảy cầu duy trì ở vị trí hạng 2 quốc gia
(sau Hà Nội).

f. Nguồn thu của Liên đoàn: Năm 2012 là năm thứ II hoạt động của Ban chấp
hành Liên đoàn TTDN/TP nhiệm kỳ V (2011 – 2015) với nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh
tế chung của cả nước. Tuy nhiên, các đơn vị tài trợ thân thiết của Liên đoàn TTDN/TP cũng
đã tiếp tục đồng hành với hoạt động của Liên đoàn như: Công ty Cổ phần Bể bơi JD –
Desjoyaux Việt Nam (tài trợ cho hoạt động của bộ môn Bơi nghệ thuật thành phố); Công ty
Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương (tài trợ cho Giải Bơi nhi đồng hồ 25m); Công ty
Rohtto Việt Nam (tài trợ cho giải Bơi và Lặn VĐQG), cộng với nguồn thu của các hội viên
Liên đoàn tăng đáng kể (do số hội viên tăng) nên đã giúp cho tình hình tài chánh năm nay
của Liên đoàn cũng ở mức ổn định. 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 cho các giải.

2. Những việc chưa làm được so với kế hoạch
+ Không tổ chức được “Giải Bơi lội phụ nữ thành phố” vì Hội Liên hiệp Phụ nữ quá

bận rộn trong năm tổ chức Đại hội.
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+ Không tìm được nguồn vốn xây hồ bơi cho các trường học ở huyện vùng ven trong
năm kinh tế gặp nhiều khó khăn.

+ Dời thời điểm tổ chức Festival Bơi lội học sinh lần V sang tháng 3/2013 (vẫn trong
niên học 2012 – 2013) vì Sở Giáo dục – Đào tạo muốn đưa hoạt động này trở thành một
phong trào xuất phát từ cơ sở 24 quận huyện.

+ Chưa tổ chức lại Chi hội Bơi Người cao tuổi theo đúng Nghị định 45 của Chính phủ
vì còn đợi hướng dẫn chung của Sở.

III. Đánh giá chung
Hoạt động năm thứ II của Liên đoàn TTDN/TP nhiệm kỳ V (2011 – 2015) đang đi

dần vào ổn định. Các hoạt động phong trào được chuyển hướng từ hoạt động bề nổi sang chiều
sâu. Công tác tạo nguồn dù khó khăn nhưng vẫn đảm bảo được cho các hoạt động chung của
Liên đoàn. Đặc biệt, các mối quan hệ phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo, các CLB bơi lội
quận huyện đã ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn và hiệu quả hơn; hoạt động xóa mù bơi của
thành phố có bước phát triển mới với nhiều đơn vị quận huyện chủ động thực hiện công tác
này với hiệu quả rất cao.

Trong năm thứ 2 của nhiệm kỳ mới, Liên đoàn TTDN/TP rất vui mừng ghi nhận thành
tích HCB của VĐV bơi trẻ Nguyễn Thị Kim Tuyến tại Giải Bơi Vô địch Đông Nam Á lần thứ
1, thành tích 7 HCV – 1 HCB, phá 5 kỷ lục lứa tuổi Đông Nam Á của VĐV Trần Duy Khôi,
thành tích đạt 03 HCB - 04 HCĐ của đội bơi nghệ thuật tại Giải Bơi nghệ thuật Vô địch Đông
Nam Á lần thứ 1 và thành tích 09 HCV – 03 HCB - 06 HCĐ của các VĐV Lặn tại Giải Lặn vô
địch Châu Á và Trẻ Châu Á. Riêng mảng phong trào, số lượt khách bơi đến sinh hoạt tại các
CLB thể thao dưới nước tăng lên đáng kể vì định hướng phổ cập bơi lội học đường của ngành
Giáo dục - Đào tạo và vì thói quen tập luyện bơi lội thường xuyên của 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 ghi nhận.

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 2013.

IV. Tổng hợp tình hình thu – chi của Liên đoàn năm 2012 (xem bảng)

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA
LIÊN ĐOÀN TTDN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ V

Năm 2013 là năm hoạt động thứ III của Liên đoàn TTDN/TP nhiệm kỳ V với những
nhiệm vụ nặng nề nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển mới theo Luật TD,TT và Nghị quyết
08 của Bộ Chính trị về TDTT đến năm 2020.

Với những việc đã làm được trong năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013 của Liên
đoàn TTDN/TP được hoạch định như sau:

1. Mục tiêu
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- Tiếp tục tập trung đưa công tác phổ cập bơi lội cho học sinh thành phố đi vào chiều
sâu, trước mắt là ở khối tiểu học, nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh tiểu học
biết bơi vào năm 2015.

- Thực hiện các hoạt động tác nghiệp theo định hướng và chủ trương chung của ngành
thể dục thể thao.

2. Nhiệm vụ
2.1. Đưa phong trào bơi phổ cập và Festival Bơi lội học sinh trở thành hoạt động thường

xuyên hàng năm tại 24 quận huyện.
2.2. Tập trung tổ chức việc mở lớp đào tạo và cấp giấy chứng nhận dạy bơi phổ thông và

dạy bơi nâng cao cho các hướng dẫn viên, huấn luyện viên
2.3. Chủ động tổ chức các giải bơi phong trào bằng nguồn kinh phí vận động xã hội hóa

nhằm giảm tải cho nguồn ngân sách nhà nước

3. Giải pháp và tổ chức thực hiện
3.1. Đưa phong trào bơi phổ cập và Festival Bơi lội học sinh trở thành hoạt động thường

xuyên hàng năm tại 24 quận huyện:
a. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm TDTT huyện Cần Giờ trong chương trình “xóa mù

bơi” tại huyện trong năm 2013.
b. Về thông tin tuyên truyền: tiếp tục thiết kế áp phích về kỹ thuật bơi 4 kiểu để phát cho

các Trung tâm TDTT các quận huyện và các hồ bơi trên địa bàn thành phố.
c. Phối hợp với ngành giáo dục trong việc tổ chức Festival bơi lội học sinh tại 24 quận

huyện nhằm kiểm tra cấp thẻ chứng nhận “Bơi phổ thông” cho đối tượng học sinh.
3.2. Tập trung tổ chức việc mở lớp đào tạo và cấp giấy chứng nhận dạy bơi phổ thông và

dạy bơi nâng cao cho các hướng dẫn viên, huấn luyện viên:
- Mở lớp đào tạo và cấp giấy chứng nhận dạy bơi phổ thông: nhằm đảm bảo đúng tiêu

chuẩn về “nhân viên chuyên môn hướng dẫn tập luyện” theo quy định tại Điểm 1 Mục I
Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban Thể dục thể
thao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26
tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Thể dục, thể thao. Dự kiến: tổ chức lớp đầu tiên vào đầu tháng 3/2013.

- Mở lớp đào tạo và cấp giấy chứng nhận dạy bơi theo tiêu chuẩn quốc tế: phối hợp với
chuyên gia Lee Kok Hon – Singapore – để thực hiện. Dự kiến: tổ chức lớp đầu tiên từ
ngày 26 – 28/3/2013.

3.3. Chủ động tổ chức các giải bơi phong trào: Liên đoàn sẽ chủ động lên kế hoạch vận
động tài trợ để tổ chức các giải phong trào sau:

a. Những giải phối hợp với Sở VH-TT-DL:
- Giải Bơi Nhi đồng TP (hồ 25m và hồ 50m): Sở cấp kinh phí tổ chức, Liên đoàn hỗ trợ

tiền huy chương và giải thưởng
- Giải Bơi sinh viên toàn thành (phối hợp với Sở VH-TT-DL và Hội thể thao Đại học và

chuyên nghiệp)
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b. Giải phối hợp với Sở GD-ĐT: Festival bơi lội học sinh thành phố (dự kiến tổ chức vào
trung tuần tháng 3/2013 tại CLB Yết Kiêu) với thành phần tham dự là đội tuyển không
chuyên của các quận huyện.

c. Giải do Liên đoàn chủ động nguồn kinh phí:
- Giải Gia đình bơi lội: tổ chức từ ngày 29 – 30/6/2013 tại CLB Kỳ Đồng, quận 3
- Giải Bơi lội trung cao tuổi thành phố: tổ chức từ ngày 27 – 28/7/2013 tại CLB Nguyễn

Tri Phương, quận 10.
3.4. Tổ chức Đại hội đại biểu Chi Hội bơi người cao tuổi thành phố nhiệm kỳ 2013 –

2016 vào tháng 4/2013
4. Kiến nghị
Kiến nghị UBND/TP có chủ trương đẩy mạnh hoạt động phổ cập bơi lội trong trường học
nhằm tạo điều kiện cho Liên đoàn có thể thu hút thêm vốn xã hội hóa cho công tác xây
dựng hồ bơi cho các trường học còn quỹ đất.

TL. CHỦ TỊCH
TỔNG THƯ KÝ

Chung Tấn Phong


