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A. Về phong trào:

Năm 2007:
+ Lần đầu tiên Liên đoàn TTDN/TP kết hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo

TP.HCM tổ chức Festival bơi lội học sinh tại CLB Yết Kiêu dành cho đối tượng
không chuyên nghiệp.

+ Lần đầu tiên phát động chương trình “Bơi phổ thông” qua việc tổ chức
“Ngày hội xuống nước” và cấp thẻ Bơi phổ thông vào ngày 22/7/2007. Cũng nhân
dịp này, lần đầu tiên LĐ TTDN/TP cho in áp phích và tờ rơi quảng cáo cho “Ngày
hội xuống nước” để phát cho 12 CLB bơi lội quận huyện tham gia vào chương trình,
đồng thời in ấn áp phích tuyên truyền 7 lợi ích khi tập bơi.

+ Lần đầu tiên tổ chức Giải bơi lội nhi đồng Đông Nam Á tại CLB bơi lặn Phú
Thọ - TP.HCM từ ngày 10 – 12/8/2007. Đây là lần đầu tiên, tất cả các em nhi đồng từ
6 đến 10 tuổi của thành phố (sinh từ năm 2000 đến năm 1996) có cơ hội được thi đấu
cọ sát với các bạn cùng trang lứa thuộc 6 CLB bơi lội hàng đầu Singapore. 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).

+ Lần đầu tiên thiết kế và trao Giải thưởng CLB Thể thao dưới nước xuất sắc
nhất trong năm để động viên các CLB phấn đấu đạt nhiều thành tích tốt trong tổ chức
hồ bơi sạch – đẹp – an toàn, đồng thời có nhiều thành tích trong các hoạt động phong
trào và thi đấu đỉnh cao.

+ Lần đầu tiên Liên đoàn TTDN/TP xây dựng trang web tại địa chỉ
www.hasa.org.vn  nhằm cập nhật các thông tin hoạt động chính của Liên đoàn và của
các hội viên. Đến nay, số lượt truy cập trang web của Liên đoàn đã đạt đến con số
hơn 1.800.000 lượt.

Năm 2008:
+ Lần đầu tiên được Liên đoàn bơi lội châu Á tin tưởng giao đăng cai tổ chức

một giải chính thức trong hệ thống thi đấu của khu vực, đó là “Giải bơi vô địch câu
lạc bộ Đông Nam Á lần 6”

+ Lần đầu tiên ký Liên tịch với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và Trung tâm
TDTT quận 5 để tổ chức “Giải bơi lội phụ nữ thành phố lần I” tại CLB bơi lội Lam
Sơn (quận 5).

www.hasa.org.vn


Năm 2009:
+ Lần đầu tiên số hồ bơi, công viên nước trên địa bàn thành phố đăng ký là

Hội viên chính thức của Liên đoàn TTDN/TP đạt đến cột mốc 90.
Năm 2010:
+ Lần đầu tiên Liên đoàn TTDN/TP ký kết liên tịch với Sở Giáo dục – Đào tạo

TP.HCM về việc phổ cập bơi lội trong trường học nhằm giúp cho học sinh có một kỹ
năng cần thiết cho cuộc sống và hạn chế tai nạn chết đuối.

Năm 2011:
+ Festival bơi lội học sinh lần IV năm 2011 lần đầu tiên được tổ chức với 4 đặc

điểm mới so với 3 lần trước: a) Địa điểm: được tổ chức ngay tại hồ bơi của các trường học;
b) Địa bàn: được tổ chức liên tiếp vào 4 ngày chủ nhật tại 4 hồ bơi trường học khác nhau; c)
Lực lượng trọng tài điều hành: là giáo viên giáo dục thể chất của các trường; d) Ban tổ chức
cấp giấy chứng nhận “Bơi phổ thông” cho tất cả học sinh hoàn thành cự ly bơi đã đăng ký.
Tổng số học sinh và đơn vị trường tham dự Festival lần này là 2250 học sinh của 128
trường phổ thông các cấp thuộc 20 đơn vị quận, huyện (riêng quận 6, quận Thủ Đức, huyện
Củ Chi, huyện Hóc Môn không tham dự). Cụ thể: cụm 1 tổ chức tại trường THCS Nguyễn
Hữu Thọ - quận 7: có 520 học sinh của 15 trường tham dự; cụm 2 tổ chức tại trường THPT
Nguyễn Thị Minh Khai - quận 3: có 709 học sinh của 46 trường tham dự; cụm 3 tổ chức tại
trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - quận Tân Bình: có 333 học sinh của 27 trường tham
dự; cụm 4 tổ chức tại trường Tiểu học Chu Văn An - quận Bình Thạnh: có 688 học sinh của
40 trường tham dự.

Năm 2012:
+ 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.

B. Về công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên trực hồ - cứu
đuối:

Liên đoàn TTDN/TP thường xuyên phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng để
mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên trực hồ – cứu đuối.
Đặc biệt, kể từ năm 2010, Liên đoàn còn mở rộng phối hợp thêm với Bệnh Viện cấp
cứu Trưng Vương để nâng cao chất lượng đào tạo của các khóa, học viên sẽ được
thực hành trực tiếp trên mô hình với kích thước như người thật. Vì vậy, học viên của
các khóa này không chỉ là người thành phố mà còn có các học viên đến từ các tỉnh
thành khác như Đắc Lắc, Mỹ Tho, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai,
Đồng Tháp. Trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2012, Liên đoàn TTDN thành phố



đã mở tổng cộng 12 khóa đào tạo nhân viên trực hồ, cứu hộ với tổng cộng 961 học
viên được đào tạo mới và 627 học viên tái đào tạo.

2007 2008 2009 2010 2011 2012Khóa đào tạo ĐT TĐT ĐT TĐT ĐT TĐT ĐT TĐT ĐT TĐT ĐT TĐT
Khóa 1 80 63 39 66 24 70 67 58 68 81 62
Khóa 2 40 50 46 43 75 39 109 64 141 100 95 71

Đại Nam 37
Tổng cộng 120 50 146 82 141 63 179 131 199 168 176 133

C. Về thể thao thành tích cao:
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.

Năm 2008:
+ Về thành tích quốc tế: 1) Đua thuyền: đạt 3 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch và Giải

vô địch trẻ Canoeing Đông Nam Á tổ chức tại Singapore từ ngày 12 đến ngày 15/12/2008;
2) Bơi nghệ thuật: đạt 2 HCB (lứa tuổi 16 – 18) và 1 HCĐ (tập thể Open) tại Giải Bơi nghệ
thuật Malaysia mở rộng từ ngày 11 - 13/12/2008; 3) Bóng nước: đạt hạng 6 tại Giải Vô



địch bóng nước Malaysia mở rộng lần thứ 51 từ ngày 28 – 30/11/2008 tại Penang; 4) Môn
bơi lội: đạt tổng cộng 17 HCV – 27 HCB – 49 HCĐ tại các giải quốc tế trong năm 2008,
trong đó có 11 HCV – 21 HCB – 38 HCĐ tại Giải bơi vô địch câu lạc bộ Đông Nam Á lần
6 tổ chức tại TP.HCM; 3 HCB – 6 HCĐ tại Giải Bơi Vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á
lần thư 32 tổ chức tại Thái Lan; 6 HCV – 3 HCB – 5 HCĐ tại giải bơi Nhi đồng Đông Nam
Á lần 3 tổ chức tại Singapore; 5) Môn lặn: đạt 1 HCB và 3 HCĐ tại Giải vô địch lặn châu
Á tại Sơn Đông – Trung Quốc từ ngày 28/10 – 4/11/2008.

+ Về thành tích quốc gia: đội bơi người khuyết tật thành phố tham dự Giải Bơi
Người khuyết tật toàn quốc tổ chức tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao Tân Bình từ ngày 6 –
15/11/2008 với 5 HLV, 41 VĐV (17 nam, 24 nữ), đạt 72 HCV – 33 HCB – 7 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 2008.

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.

Năm 2010:
+ Về thành tích quốc tế: 1) Môn bơi lội: đạt 07 HCV - 09 HCB – 10 HCĐ, phá 8 kỷ

lục lứa tuổi Đông Nam Á tại Giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 34 tại
Philippines từ ngày 3/6 – 5/6/2010 (trong đó VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyết đã đoạt Cúp
VĐV nữ xuất sắc nhất lứa tuổi 15 – 17 nữ); hai VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến và Trần Tâm
Nguyện đạt chuẩn chính thức tham dự Olympic trẻ lần 1 tại Singapore; 2) Môn lặn: đạt 03
HCV - 01 HCB – 2 HCĐ tại Giải Vô địch Lặn Châu Á; 3) Môn nhảy cầu: Đôi VĐV
Nguyễn Vũ Thảo Quyên, Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh đạt hạng 5/6 nội dung đôi 3m cầu mềm
nữ tại ASIAN Games vào tháng 11/2010; 4) Bóng nước: tham dự Giải bóng nước vô địch
Châu Á – Thái Bình Dương từ ngày 20 – 24/8/2010 tại HongKong, đạt hạng 8/12 đội.

+ Về thành tích quốc gia: trong năm tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 tại
Đà Nẵng, Thành phố có 3 môn giữ vị trí hạng 1 toàn đoàn (môn Bơi, môn Lặn, môn Bóng



nước) và 1 môn giữ vị trí hạng 2 quốc gia (môn nhảy cầu). Riêng môn Bơi nghệ thuật vẫn
giữ vị trí hạng 1 quốc gia tại giải vô địch từng môn.

Năm 2011:
+ Về thành tích quốc tế: 1) Môn bơi lội: đạt 1 HCV - 1 HCB tại Giải Bơi Malaysia

mở rộng từ ngày 12 – 15 /5/2011; đạt 02 HCV - 06 HCB – 03 HCĐ tại Giải bơi vô địch các
nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 35 tại Đà Nẵng (Việt Nam) từ ngày 10/6 – 12/6/2011; đạt
01 HCĐ (do công của VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến ở cự ly 100m bướm nữ) tại SEA
Games 26 từ ngày 12 – 17/11/2011 tại Palembang, Indonesia; 2) Môn lặn: đạt hạng 6 thế
giới do VĐV Võ Thị Thanh Vy đạt được ở cự ly 100 Chân vịt đơn nữ tại Giải Vô địch Lặn
Thế giới tổ chức tại Hodomezovasarhely - Hungari từ ngày 28/7 đến ngày 7/8/2011; đạt 02
HCV – 02 HCB – 02 HCĐ tại SEA Games 26 từ ngày 17 – 20/11/2011 tại Palembang,
Indonesia; 3) Môn nhảy cầu: đạt 02 HCB (đôi nữ cầu 3 và đơn nữ cầu 1) tại Giải nhảy cầu
Vô địch các nhóm tuổi Châu Á  từ ngày 3 – 10/10/2011 tại Palembang, Indonesia; 4) Bơi
nghệ thuật: đạt 01 HCĐ bài đơn nhóm tuổi 12 tại giải bơi nghệ thuật Vô địch các nhóm
tuổi Châu Á  từ ngày 3 – 10/10/2011 tại Palembang, Indonesia; 5) Bơi người khuyết tật: đạt
16 HCV – 11 HCB – 05 HCĐ tại Para Games 26.

+ Về thành tích quốc gia: đội bơi người khuyết tật thành phố tham dự Giải Bơi
Người khuyết tật toàn quốc tổ chức tại TP.HCM từ ngày 1 – 4/7/2011 đã đạt thành tích ấn
tượng với 123 HCV, 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 các
giải thi đấu cấp quốc gia trong năm 2011.

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 (sẽ bổ sung kết quả ngay sau khi giải tổ chức xong vào 10/11/2012): đạt --- tại Giải Vô
địch Lặn Châu Á tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 07/11 đến ngày 10/11/2012; đạt … Giải Vô
địch Trẻ Lặn Châu Á tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày … đến ngày …; 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).

C. Các hình thức khen thưởng đã đạt được:
+ Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các năm 2007; 2009; 2010.
+ Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP. HCM các năm 2007; 2008; 2009; 2010; 2011

D. Đề nghị khen thưởng năm 2012:



+ Bằng khen của Thủ tướng cho tập thể Liên đoàn Thể thao dưới nước thành phố Hồ
Chí Minh./.

TM. BAN CHẤP HÀNH
TỔNG THƯ KÝ

Xác nhận của Sở VH,TT,DL TP.HCM

Chung Tấn Phong


