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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số             /BGDĐT- GDTC 

V/v hướng dẫn tổng kết 10 năm 

thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW 

ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị  

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

              Kính gửi: 

- Các sở giáo dục và đào tạo1; 

- Các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm; 

- Các trường đại học sư phạm thể dục thể thao. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 445- KH/BTGTW, ngày 05 tháng 11 năm 2020 

của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 75-KH/BCSĐ ngày 18/3/2021 

của Ban Cán sự Đảng cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tổng kết 

10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể 

thao đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Nghị quyết 08); Để có cơ sở tổng kết, đánh 

giá kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08 và nghiên cứu đề xuất 

phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị để nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của các cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm phát triển giáo dục thể chất và hoạt 

động thể thao trong nhà trường trong giai đoạn tiếp theo, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học sư phạm, đại học sư phạm 

thể dục thể thao, cao đẳng sư phạm (gọi tắt là cơ sở giáo dục) triển khai các nội 

dung cụ thể như sau: 

 1. Triển khai tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 08 tại đơn vị 

và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2020 theo các nội dung 

trọng tâm sau: 

 - Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác 

Giáo dục thể chất và thể thao trường học; 

- Đổi mới tổ chức, quản lý và triển khai chương trình Giáo dục thể chất và 

thể thao trường học; 

- Tự chủ và xã hội hóa nhằm đầu tư cho công tác Giáo dục thể chất và thể 

thao trường học;  

- Quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác Giáo dục thể chất 

và thể thao trường học. 

 2. Những khó khăn, hạn chế khi triển khai thực hiện Nghị quyết 08, nêu rõ 

được những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình 

thực hiện Nghị quyết 08, từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp,           

kiến nghị để nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm 

                                           
1 Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu 
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phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường trong giai đoạn 

tiếp theo. 

 3. Ngoài báo cáo tổng kết theo nội dung hướng dẫn nêu trên, các đơn vị 

quán triệt việc tổng hợp số liệu báo cáo theo Đề cương gửi kèm. 

 Báo cáo của Quý đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 

tháng 4 năm 2021 theo địa chỉ: Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 

35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 0904.363.705, email: 

ntkien@moet.gov.vn (đ/c Nguyễn Trọng Kiên, Chuyên viên Vụ GDTC)./.  

 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng ( để b/c);  

- Văn phòng BCS Đảng Bộ GDĐT; 

- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT (để p/h); 

- Lưu: VT, Vụ GDTC (5b). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Đề 
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