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PHẦN MỞ ĐẦU
Trong nền Kinh tế - Xã hội hiện nay công tác đào tạo vận động viên thể
thao của tỉnh Hải Dương đạt thành tích HC vàng tại các giải vô địch toàn quốc
và có VĐV xuất sắc ngang tầm với khu vực Đông Nam Á và Châu Á là rất khó
khăn, đòi hỏi phải có định hướng chiến lược trong việc tổ chức đào tạo vận
động viên và phải có những giải pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dụng cụ,
phương pháp huấn luyện khoa học cùng với chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp
để động viên khuyến khích đông đảo lực lượng vận động viên các tuyến tích
cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn bổ sung kịp thời cho đội ngũ vận
động viên cấp cao của tỉnh làm nhiệm vụ thi đấu toàn quốc và cung cấp VĐV
cho đội tuyển quốc gia.
Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên đòi hỏi Ngành VH,TT&DL tỉnh Hải
Dương phải có một hệ thống đào tạo VĐV theo một quy trình hết sức chặt chẽ,
với chương trình huấn luyện khoa học và có sự quản lý điều hành thống nhất
để đào tạo vận động viên đạt thành tích cao từng lứa tuổi ,giới tính phù hợp với
đặc điểm từng môn thể thao. Chỉ thị 36 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương
Đảng đã khẳng định: “Mục tiêu cơ bản và lâu dài của công tác TDTT là hình
thành hệ thống đào tạo vận động viên tài năng thể thao quốc gia... đào tạo
được lực lượng vận động viên trẻ có khả năng nhanh chóng tiếp cận các thành
tích thể thao của thế giới”.
Muốn đạt được đỉnh cao của thành tích thể thao, vận động viên đều phải
trải qua một quá trình đào tạo có tính hệ thống đó là quá trình lâu dài và sự nối
tiếp từ vận động viên trẻ. Tổng cục TDTT đã xác định: “Phát triển thể thao thành
tích cao là một trong ba nhiệm vụ xuyên suốt của ngành, từ đó xác định các biện
pháp, hoàn chỉnh từng bước hệ thống đào tạo tài năng thể thao quốc gia, mà điểm
khởi đầu là công tác đào tạo tài năng trẻ”.
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Đào tạo VĐV thể thao thành tích cao bắt đầu từ công tác đào tạo tài năng
trẻ là một quy luật tất yếu khách quan. Song để đảm bảo cho công tác đào tạo
phát triển đúng hướng, nâng cao được thành tích thể thao, đòi hỏi các nhà
chuyên môn ,những nhà quản lý cần có sự đầu tư đúng mức, đảm bảo tính khoa
học và có sự quản lý thống nhất trong suốt quá trình đào tạo.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 –NQ/TW ngày 01/12/2011 của
BCT- BCH TW Đảng khoá XI về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo
bước phát triển mạnh mẽ về TDTT từ nay đến năm 2020 “. Quyết định số
2198/QĐ –TTg của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát
triển TDTT Việt Nam đến năm 2020. Tỉnh uỷ tỉnh Hải Dương có chỉ thị số
39/TC-TU ngày 10/03/2012, trong đó chỉ rõ: “Tập trung bồi dưỡng đào tạo lực
lượng vận động viên các môn thể thao của tỉnh trong đó cần củng cố và nâng
cao chất lượng đào tạo vận động viên các môn thể thao trọng điểm để nhanh
chóng đưa thành tích thể thao tỉnh nhà đạt huy chương quốc gia, quốc tế”.
Đồng thời còn nhấn mạnh: “Ngành VHTTDL cần đổi mới công tác quản lý đào
tạo vận động viên, chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia Đại hội TDTT
toàn quốc,lần thứ VII năm 2014. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm
2018 và những năm tiếp theo, quyết tâm xếp hạng trong tốp 10 tỉnh, thành,
ngành tham dự các kỳ Đại hội”.
Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ VH,TT&DL, Tổng cục
TDTT, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải
Dương, thể thao thành tích cao của tỉnh đã được phát triển mạnh ở các môn
như: Bóng bàn, Bắn súng, Điền kinh, Cử tạ, Đua thuyền,pencaksilat... và một
số môn thể thao mới phát triển khác. Lực lượng vận động viên thể thao thành
tích cao của tỉnh dần được nâng lên cả số lượng và chất lượng. Tại các giải trẻ
và các giải vô địch toàn quốc, nhiều vận động viên đã giành được huy chương
và đạt đẳng cấp quốc gia. Tuy nhiên, ngoài những kết quả trên, hiệu quả công
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tác đào tạo vận động viên các tuyến của tỉnh vẫn còn thấp, lực lượng VĐV trẻ
tài năng còn mỏng và thiếu hụt ...
Tuy có sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và có định hướng
chiến lược của tỉnh, nhưng Ngành VHTT&DL chưa có giải pháp thật sự phù
hợp và có đủ cơ sở khoa học để nâng cao hiệu quả đào tạo VĐV. Đội ngũ huấn
luyện viên các môn còn thiếu, trình độ chuyên môn còn thấp và chưa có chế độ
chính sách đãi ngộ phù hợp cho VĐV...
Một số chế độ chính sách của tỉnh và các ngành liên quan chưa được thể
chế hóa bằng các kế hoạch, đề án cụ thể, công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV
còn mang tính thời vụ, chưa có một hệ thống đào tạo thống nhất từ cấp tỉnh đến
cơ sở. Cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ phục vụ công tác đào tạo VĐV TTTTC
còn thiếu thốn vì vậy ảnh hưởng trực tiếp và hạn chế đến việc đào tạo và nâng
cao thành tích cho VĐV. Đồng thời mặt trái của nền kinh tế theo cơ chế thị
trường đã ảnh hưởng tác động không nhỏ tới các hoạt động xã hội, đời sống
văn hoá tinh thần trong nhân dân trong đó đối tượng chịu tác động và ảnh hưởng
nhiều trực tiếp là VĐV thể thao thành tích cao toàn quốc nói chung và tỉnh Hải
Dương.
Hiện nay, thực tế tâm lý của VĐV lo lắng ổn định về cuộc sống tương
lai sau này cũng như so sánh quyền lợi giữa các địa phương và các ngành nghề
khác nhau trong xã hội nên nhiều VĐV nòng cốt, triển vọng của tỉnh Hải Dương
đã vi phạm quy chế quản lý, thiếu ý thức tinh thần tập luyện và thi đấu tư tưởng
có xu hướng đầu quân cho các đơn vị, địa phương khác hoặc thậm chí bỏ đi
làm cho các doanh nghiệp, công ty hoặc xuất khẩu lao động đi nước ngoài để
ổn định cuộc sống dẫn đến nhiều môn thể thao mũi nhọn của tỉnh bị thiếu hụt
lực lượng VĐV, thành tích thi đấu bị giảm sút, không ổn định, lực lượng kế cận
chưa đáp ứng được nhiệm vụ, một số đội tuyển nhiều năm không đạt chỉ tiêu
thành tích đề ra... Những ảnh hưởng tiêu cực tác động nói trên, các cấp quản lý
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cần nhìn nhận một cách khách quan và cần có sự quan tâm đúng mức và có
những giải pháp quản lý, cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ kịp thời và giải
quyết đầu ra cho VĐV (việc làm) từ đó giúp phụ huynh và VĐV ổn định tư
tưởng ,có ý thức, trách nhiệm trong việc tập luyện, thi đấu, yêu ngành, yêu nghề
an tâm cống hiến cho sự nghiệp TDTT, góp phần nâng cao chất lượng trong
công tác quản lý VĐV thể thao là cần thiết trong nền kinh tế thị trường hiện
nay.
Từ những thực trạng nêu trên, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng và hiệu
quả công tác quản lý nhà nước TDTT trên địa bàn coi đây là một yêu cầu cấp
bách. Đặc biệt là công tác tìm kiếm các giải pháp quản lý thích hợp, có tính khả
thi và có đầy đủ cơ sở khoa học trong công tác quản lý, đào tạo tài năng trẻ để
cung cấp lực lượng vận động viên kế cận trực tiếp cho đội tuyển tỉnh làm nhiệm
vụ thi đấu quốc gia và cung cấp cho đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế
là một vấn đề cốt lõi trong việc nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên hiện
nay. Vấn đề trên hiện nay vẫn chưa được các cán bộ quản lý ngành, các nhà
chuyên môn và các tác giả trên địa bàn tỉnh Hải Dương đầu tư, quan tâm nghiên
cứu một cách đúng mức.
Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vận động viên tại Trung tâm
đào tao huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương”.
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Mục đích nghiên cứu.
Thông qua phân tích những quan điểm về thể thao thành tích cao của
Đảng, Nhà nước, Ngành TDTT và thực trạng trên tại tỉnh Hải Dương, đề tài
tiến hành xác định và kiểm nghiệm một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao
hiệu quả đào tạo VĐV đội tuyển thể thao tỉnh Hải Dương, phát huy tận dụng
hết tiềm năng sẵn có về cơ chế chính sách, cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức...của
Ngành VHTT&DL Hải Dương và sự phối hợp của các Sở Ban ngành đoàn thể
của tỉnh trong công tác đào tạo VĐV thể thao thành tích cao, tạo nguồn VĐV
bổ sung kịp thời cho đội tuyển tỉnh làm nhiệm vụ thi đấu toàn quốc và cung cấp
VĐV xuất sắc cho các đội tuyển Quốc gia.
Nhiệm vụ nghiên cứu.
Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý vận động viên và
các yếu tố ( tiêu chí ) của các giải pháp ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý VĐV
thể thao tại trung tâm ĐTHLTT tỉnh Hải Dương :
- Các Nghị quyết , chỉ thị của TW của tỉnh về công tác phát triển TDTT nói
chung và công tác quản lý, đào tạo VĐV thể thao nói riêng .
- Cơ cấu tổ chức bộ máy số lượng ,chất lượng đội ngũ HLV.
- Xác định môn thể thao trọng điểm và công tác tuyển chọn VĐV
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện VĐV.
- Cơ sở vật chất ,đại điểm tập luyện, kinh phí đào tạo, công tác nghiên
cứu khoa học.
- Công tác giáo dục quản lý con người. Học văn hóa nang cao nhận thức
cho VĐV.
- Chế độ ưu đãi đặc thù đối với VĐV
- Các nội dung quản lý mềm khác
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Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu lựa chọn, tổ chức ứng dụng thực nghiệm và
đánh giá hiệu quả các giải pháp quản lý VĐV tại TTĐTHL tỉnh Hải Dương.
- Cơ sở khoa học ( Lý luận, thực tiễn, nguyên tắc ) để xây dựng lựa chọn
giải pháp.
- Phỏng vấn lựa chọn và khảo sát tính khả thi ,thực tiễn của giải pháp .
- Ứng dụng thực nghiệm các giải pháp đã lựa chọn vào công tác quản lý
VĐV thể thao tại TTĐTHL tỉnh Hải Dương.
- Đánh giá hiệu quả ứng dụng các giải pháp công tác quản lý VĐV thể
thao tại TTĐTHL tỉnh Hải Dương.
Giả thiết khoa học:
Thời gian qua VĐV thể thao tại Trung tâm ĐTHL thể thao tỉnh Hải Dương
đã có những kết quả ,thành tích nhất định, đạt được huy chương vàng, bạc,
đồng tại các giải quộc gia ở một số môn thể thao mũi nhọn như : Bóng bàn,
Bắn súng, Điền kinh, Cử tạ, Bơi lội, Đua thuyền...Tuy nhiên đây cũng chỉ là
thành tích trong các giải đấu thể thao trẻ và một số giải trong nước. Vì vậy để
đạt được thứ hạng cao trong các giải vô địch toàn quốc và khu vực Đông Nam
Á, Châu Á ... công tác quản lý VĐV thể thao tỉnh Hải Dương cần phải có sự
cải tiến toàn diện từ quản lý đến khâu đào tạo, huấn luyện VĐV.
Giả định rằng kết quả nghiên cứu của đề tài xây dựng được các giải pháp
hợp lý có tính đặc thù và ứng dụng đúng hướng ,cụ thể và xác định rằng hiệu
quả,chất lượng đào tạo VĐV do bởi nhiều yếu tố ( tiêu chí ) chi phối tác động
đến nâng cao chất lượng đào tạo VĐV đồng thời nếu đánh giá được đúng thực
trạng các yếu tố chi phối đến hiệu quả quản lý sẽ là cơ sở thực tiễn để lựa chọn
và xây dựng giải pháp quản lý VĐV.
Từ các giả thuyết đã được xác định. Luận án đề xuất hai nhiệm vụ nghiên
cứu với các nội dung cụ thể. Các giả thuyết đặt ra đã được chứng minh bằng
các luận cứ thu thập được trong quá trình nghiên cứu và qua thực nghiệm chứng
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minh được giả thuyết của luận đề. Những giải pháp đề xuất phù hợp và được
ứng dụng trên thực tế đã nâng cao hiệu quả quản lý vận động viên tỉnh Hải
Dương.với kết quả thành tích của VĐV trong quá trình thi đấu được nâng lên
đáng kể,số lượng VĐV đẳng cấp quốc gia cũng được tăng trưởng ....
Ý nghĩa khoa học
Quá trình nghiên cứu của đề tài đã khái quát được hệ thống lý luận và
thực tiễn các giải pháp quản lý VĐV thể thao thành tích cao toàn quốc nói
chung và thể thao thành tích cao tỉnh Hải Dương nói riêng, đồng thời đã xác
định và lựa chọn được những luận cứ khoa học về giải pháp quản lý VĐV cho
đối tượng nghiên cứu.
Ý nghĩa thực tiễn
Đề tài đã đánh giá được thực trạng và xác định được các tiêu chí ảnh hưởng
đến hiệu quả công tác quản lý VĐV thể thao thành tích cao (TTTTC) tỉnh Hải
Dương, qua đó đề xuất được các nhóm giải pháp quản lý đặc thù, có tính khả
thi, hiệu quả về việc đào tạo VĐV Từ đó khẳng định các giải pháp quản lý
VĐV được xây dựng khoa học, xuất phát từ thực tiễn sẽ nâng cao được hiệu
quả đào tạo VĐV tỉnh Hải Dương trong nền kinh tế thị trường định hưỡng
XHCN hiện nay.
Một số nhóm giải pháp quản lý VĐV trong đề tài có thể áp dụng được từng
phần với Trung tâm đào tạo VĐV của một số địa phương khác thuộc khu vực
đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội tương đồng như tỉnh Hải
Dương
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CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Đổi mới, phát triển, lựa chọn, áp dụng giải pháp quản lý VĐV là một
ngành khoa học đã được các nhà chuyên môn, chuyên gia của nhiều nước trên
thế giới và Việt Nam đầu tư nghiên cứu. Thời gian qua ngành khoa học này đã
đề xuất nhiều giải pháp quản lý VĐV, phản ánh từng giai đoạn phát triển kinh
tế xã hội của các quốc gia và của Việt Nam. Như vậy, các nhóm giải pháp quản
lý VĐV là một lĩnh vực nghiên cứu có bề dầy lịch sử, là công việc thường
xuyên đối với các trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao các tỉnh thành ngành
toàn quốc. Song, đối với tỉnh Hải Dương lĩnh vực này vẫn chưa được nghiên
cứu ứng dụng đầy đủ và triệt để mang tính toàn diện, đồng bộ.
1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao
Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác TDTT đều xuất phát từ
cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và căn cứ vào điều kiện lịch sử, kinh
tế, xã hội cụ thể của đất nước. Do đó, việc xây dựng và phát triển sự nghiệp
TDTT đều nhằm phục vụ nhiệm vụ chiến lược của Đảng và của dân tộc theo
các giai đoạn cách mạng cụ thể.
Hồ Chủ Tịch coi công tác bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, trong đó công
tác TDTT là một trong những công tác cách mạng. Trong lời kêu gọi toàn dân
tập thể dục (1946), Người viết: “... luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn
phận của mỗi người dân yêu nước, làm cho dân cường nước thịnh”.
Người chỉ ra rằng, vận mệnh của đất nước gắn liền với sức khoẻ của từng
người dân “Mỗi người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi
người dân khoẻ mạnh tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khoẻ”.
Thước đo tiêu chuẩn của sự phát triển thể thao đỉnh cao Việt Nam là
thành tích trên các đấu trường khu vực và quốc tế mà chúng ta đạt được. Chính
vì vậy, Bác Hồ đã ân cần dạy bảo các vận động viên không ngừng cố gắng tập
luyện phấn đấu đạt thành tích ngày càng cao.
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Thể dục thể thao là một bộ phận của nền văn hoá dân tộc, là động lực
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng thời là phương tiện hữu hiệu để giao
lưu quốc tế. Phát triển TDTT là để nâng cao sức khoẻ nhân dân, góp phần bồi
dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh cho con người trước hết là cho thế hệ trẻ.
Thể dục thể thao còn là một phương tiện “Mở rộng quan hệ hữu nghị
và hợp tác Quốc tế, từng bước hình thành lực lượng Thể thao chuyên nghiệp”
[3].
Trong những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy
Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng của nhân dân, phát triển phong trào TDTT
là một yêu cầu và một nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần bảo vệ và nâng cao
sức khoẻ của nhân dân, xây dựng con người mới một cách toàn diện về “đức trí - thể - mỹ”, làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân,
thiết thực phục vụ những nhiệm vụ kinh tế xã hội trong tình hình mới.
Thể dục thể thao quần chúng: Thực chất là thể thao cho mọi người
gồm: (Giáo dục thể chất) GDTC trong trường học, TDTT trong lực lượng vũ
trang, công nhân viên chức, nhân dân lao động và mọi tầng lớp xã hội khác.
Thể thao thành tích cao : Là hoạt động thi đấu của những người có tài
năng về thể chất và thể thao.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã
khẳng định: “... Phát triển phong trào TDTT sâu rộng trong cả nước, trước hết
là trong thanh thiếu niên, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả
(Giáo dục thể chất ) GDTC trong trường học, trong các lực lượng dự bị quốc
phòng và lực lượng vũ trang. Mở rộng quốc tế về TDTT, từng bước hình thành
lực lượng thể thao chuyên nghiệp... Xây dựng các Trung tâm TDTT quốc gia.
Tăng cường đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học của ngành TDTT”. Văn
kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định: “Cũng cố và mở rộng
hệ thống trường lớp năng khiếu thể thao, phát triển lực lượng (vận động viên)
VĐV trẻ, lựa chọn và tập trung nâng cao thành tích một số môn thể thao, coi
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trọng việc giáo dục đạo đức, phong cách TDTT xã hội chủ nghĩa, cố gắng đảm
bảo các điều kiện về cán bộ, về khoa học kỹ thuật, cơ sở vật chất và nhất là về
tổ chức, quản lý cho công tác TDTT” [2] và xác định về nhiệm vụ của (thể
thao thành tích cao) TTTTC cña Việt Nam như sau: “... Nâng cao chất lượng
các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng VĐV; nâng cao thành tích một số môn thể thao,
cải tiến tổ chức quản lý các hoạt động TDTT theo hướng kết hợp chặt chẽ các
tổ chức nhà nước và các tổ chức xã hội, tạo các điều kiện về cán bộ, cơ sở vật
chất và khoa học kỹ thuật, để phát triển nhanh một số môn thể thao Việt Nam
có truyền thống và có triển vọng”. Đồng thời đã khẳng định: “...trong những
năm gần đây, sự nghiệp TDTT nước ta đã có nhiều tiến bộ. TDTT quần chúng
tiếp tục phát triển với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao sức khỏe,
xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân
dân. Thể thao thành tích cao có bước phát triển, thành tích một số môn đạt
được ở trình độ Châu Á và thế giới. Cơ sở vật chất, kĩ thuật cho TDTT từng
bước được nâng cấp và xây dựng mới. Hợp tác quốc tế về TDTT được tăng
cường, vị thế của thể thao Việt Nam được nâng cao, nhất là ở khu vực Đông
Nam Á...”.
Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X có nêu: “...Đẩy mạnh hoạt
động thể dục, thể thao nâng cao thể trạng và tầm vóc của người Việt Nam. Phát
triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng với mạng lưới cơ sở rộng khắp.
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ VĐV TTTTC, đưa thể thao Việt Nam lên trình độ
chung trong khu vực Đông Nam Á và có vị trí cao trong nhiều bộ môn..,” [2].
Tích cực xây dựng đội ngũ VĐV ngày càng đông đảo, có phẩm chất chính trị,
đạo đức tốt và đạt thành tích kỷ lục cao. Muốn vậy, cần tăng cường hệ thống tổ
chức quản lý công tác TDTT các cấp, các ngành, các đoàn thể, nâng cao chất
lượng và hiệu quả đạo đức, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng
dụng khoa học kỹ thuật, từng bước tăng thêm cơ sở vật chất kỹ thuật TDTT”.
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“...Dành nguồn lực thích đáng để hình thành hệ thống đào tạo tài năng thể
thao với đội ngũ kế cần dồi dào và có chất lượng, làm tiền đề cho bước phát
triển đột phá về thành tích trong một số môn thể thao... đổi mới tổ chức, quản
lý TTTTC theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với đặc điểm của từng môn và
từng địa phương. Ưu tiên đầu tư cho các cơ sở đào tạo VĐV các môn thể thao
trọng điểm, tích cực chuẩn bị lực lượng VĐV và các điều kiện cơ sở vật chất
kĩ thuật cần thiết để sẵn sàng đăng cai tổ chức đại hội thể thao Châu Á..." [3].
Coi trọng giáo dục đạo đức, ý chí, lòng tự hào dân tộc cho VĐV. Tôn
vinh và đãi ngộ xứng đáng các VĐV xuất sắc và phát huy vài trò nêu gương
của họ đối với lớp VĐV kế cận và với thanh thiếu niên nói chung.
Nghị quyết số 08/NQ-BCHTW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị cũng
thể hiện rõ quan điểm: “Phát triển TDTT là một yêu cầu khách quan của xã hội
nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân
dân, chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục ý chí, đạo đức, xây dựng lối sống và
môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân,
mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, đồng thời là trách nhiệm của các
cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội và của mỗi người dân, đảm
bảo cho sự nghiệp TDTT ngày càng phát triển...” [3].
Chính vì vậy, trong thời gian tới cần phát triển TDTT theo hướng... từng
bước xây dựng lực lượng thể thao chuyên nghiệp đỉnh cao. Hình thành hệ thống
đào tạo tài năng thể thao quốc gia, đào tạo được một lực lượng VĐV trẻ có khả
năng nhanh chóng tiếp cận các thành tựu thể thao tiên tiến trên thế giới. Tham
gia và đạt kết quả ngày càng cao trong hoạt động thể thao khu vực Châu Á và
Thế giới, trước hết các môn thể thao mà ta có khả năng.
Kiện toàn hệ thống đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ khoa học xây dựng
hệ thống đào tạo VĐV chuyên nghiệp bao gồm các Trung tâm đào tạo VĐV
quốc gia, các cơ sở đào tạo VĐV ở một số tỉnh, thành phố.
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Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TDTT, coi trọng chất lượng
cả về chính trị, đạo đức và chuyên môn. Tôn vinh và đã ngộ xứng đáng các
VĐV xuất sắc và phát huy vai trò nêu gương của họ. Nâng cao ý thức trách
nhiệm tổ chức kỷ luật, lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho cán bộ HLV, VĐV
và trọng tài, cương quyết đấu tranh khắc phục những biểu hiện tiêu cực và
những xu hướng lệch lạc trong hoạt động TDTT nhất là trong bóng đá và các
môn TTTTC [3].
Với vị trí và tầm quan trọng của TDTT trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng và Nhà nước ta đã xác định được mục tiêu
trước mắt và lâu dài của công tác TDTT. Mục tiêu trước mắt của công tác TDTT
là góp phần trực tiếp nâng cao sức khỏe cho nhân dân để thiết thực phục vụ sản
xuất, công tác, học tập và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đối với
thể thao thành tích cao phải:... Hình thành hệ thống đào tạo tài năng thể thao
quốc gia, đào tạo lực lượng VĐV trẻ có khả năng nhanh chóng tiếp cận các
thành tích thể thao tiên tiến của thế giới. Tham gia và đạt kết quả ngày càng
cao trong các hoạt động thể thao khu vực, Châu Á và Thế giới, trước hết là
những môn mà ta có nhiều khả năng...”.
Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức
thể thao, chống các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động thể thao, chú trọng công
tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
trong ngành TDTT, nhất là trong đội ngũ HLV, VĐV...
Ngành TDTT cần đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ
trong lĩnh vực TDTT, tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nâng
cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, HLV, giáo
viên TDTT có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển... tiếp tục đổi
mới tổ chức quản lý TDTT theo hướng xã hội hoá, triển khai thực hiện có hiệu
quả chương trình quốc gia về thể thao, xúc tiến xây dựng chiến lược phát triển
TDTT đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” [3].
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Để thực hiện được mục tiêu của TDTT trong cơ chế kinh tế thị trường
có sự quản lý của Nhà nước thì cần có sự đầu tư nhất định của Nhà nước, trước
hết ở các lĩnh vực đào tạo cán bộ, phát triển thể thao thành tích cao, xây dựng
công trình thể thao theo lãnh thổ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học TDTT. (QĐ
số 1355/QĐ- TTg ngày 14/8/2015 của Chính Phủ “V/v phê duyệt quy hoạch
tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch vùng Kinh tế trong điểm
Bắc Bộ đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030” [29].
Thể thao thành tích cao là nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho
Quốc gia, nên phải được tiến hành liên tục, khoa học, kế thừa và phải được Nhà
nước và toàn xã hội chăm lo.
Thể dục thể thao trong cơ chế mới hiện nay phải có một hệ thống quản
lý thống nhất, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phối hợp thật tốt quản lý
Nhà nước TDTT với quản lý xã hội.
Quyết định số 2198/QĐTTg ngày 03/12/2010 của Thủ Tướng Chính phủ
về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành TDTT đến năm 2020 đã nêu rõ:
“... Trong những năm qua phong trào TDTT của quần chúng nhân dân đã có
bước phát triển cả về chiều rộng và bề sâu...về TTTTC và thể thao chuyên
nghiệp đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, góp phần nâng cao vị trí của
thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn
hóa tinh thần của nhân dân. Trước thời kỳ đổi mới, TTTTC cao hoạt động theo
cơ chế bao cấp, nhà nước quản lý toàn diện, ngày nay đã có sự kết hợp quản lý
giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội; trong đó quản lý nhà nước đóng
vai trò chủ đạo, tỉ trọng đầu tư của nhà nước cho phát triển TDTT chiếm phần
lớn. Tuy nhiên, trình độ chung của phong trào còn thấp và có nhiều mặt lạc hậu,
trình độ nhiều môn thể thao còn có khoảng cách xa so với nhiều nước trong khu
vực, tổ chức và trình độ cán bộ của ngành TDTT còn yếu, cơ sở vật chất và
khoa học kỹ thuật TDTT còn nghèo, nhiều cấp lãnh đạo và địa phương còn xem
nhẹ công tác TDTT...” [28]. Công tác quản lý ngành TDTT còn ảnh hưởng bởi
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cơ chế bao cấp trước đây, chưa bắt kịp với tỉnh hình phát triển kinh tế xã hội
hiện nay, còn thiếu chinh sách thu hút nhân tài thể thao, thiếu hụt nguồn VĐV,
HLV, trọng tài...công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng trong thi đấu chưa được
quan tâm đúng mức, còn để xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực; chất lượng các công
trình thể thao chưa đồng đều, thiếu đồng bộ, số lượng các công trình cho lĩnh
vực TTTTC đáp ứng thi đấu quốc tế rất ít (chỉ chiếm 2% trong tổng số các công
trình hiện có). Quyết định cũng nêu rõ các chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu về
TTTTC và giao nhiệm vụ cho Bộ VHTT&DL phối hợp với các Bộ, ngành có
liên quan, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành trực thuộc TW khẩn trương xây
dựng quy hoạch phát triển TDTT dài hạn trong cả nước. Trước mắt, cần đầu
tư nhanh cho việc đào tạo các tài năng thể thao ở những môn trọng điểm. Tận
dụng khai thác các cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có, đồng thời xây dựng những
cơ sở mới cần thiết, khẩn trương xây dựng quy hoạch và đào tạo đội ngũ VĐV
có trình độ cao... Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển chọn, đào tạo bồi
dưỡng các VĐV trẻ có tài năng Quyết định cũng chỉ rõ “Hoạt động TDTT
trong những năm gần đây ở nước ta đã có những tiến bộ, đạt được một số
thành tích đáng kích lệ. Tuy vậy, TDTT của ta còn có trình độ thấp. Một trong
những nguyên nhân hiện nay là cơ sở vật chất cho hoạt động TDTT còn rất
yếu kém, ngay ở các thành phố, các địa bàn tập trung dân cư, các trường học...
nhiều sân bãi và các cơ sở tập luyện TDTT còn bị lấn chiếm, bị sử dụng vào
việc khác, nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước và cộng đồng xã hội cho
phát triển TDTT còn thấp, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị TDTT còn
thiếu thốn lạc hậu... [3].
Để xác định nhiệm vụ của TTTTC trong giai đoạn từ nay đến năm 2020
và những năm tiếp theo Nghị quyết số 08/BCH-TW của Bộ chính trị khoá XI
của Đảng đã xác định: “Dành nguồn lực thích đáng để hình thành hệ thống đào
tạo tài năng thể thao với đội ngũ kế cận dồi dào và có chất lượng, làm tiền đề
cho bước phát triển đột phá về thành tích trong một số môn thể thao... Đa dạng
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hoá các hình thức tổ chức đào tạo VĐV, coi trọng chất lượng toàn diện về chính
trị, đạo đức, văn hoá và chuyên môn, nâng cao số lượng và hiệu quả đào tạo
VĐV của các trung tâm thể thao, thực hiện chủ trương từng bước chuyên nghiệp
hoá trong một số môn thể thao.
Trong tình hình đổi mới hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã xác định quan
điểm cơ bản về phát triển sự nghiệp TDTT là: [3]
Phát triển sự nghiệp TDTT là một bộ phận không thể thiếu được trong
chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước ta, nhằm bồi dưỡng
và phát huy nhân tố con người.
Xây dựng nền TDTT có tính dân tộc, khoa học và nhân dân.
Phát triển TDTT là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các
đoàn thể nhân dân và tổ chức xã hội, là nhiệm vụ của toàn xã hội, xã hội hoá tổ
chức hoạt động TDTT dưới sự quản lý thống nhất của Nhà nước.
Mở rộng giao lưu và hợp tác về TDTT phục vụ cho sự nghiệp phát triển
TDTT của đất nước. Từ các quan điểm về phát triển TDTT trong giai đoạn cách
mạng hiện nay của đất nước. Đảng và Nhà nước cũng vạch ra các mục tiêu cụ
thể cho công tác TDTT.
Hình thành hệ thống đào tạo tài năng thể thao quốc gia, nhanh chóng tiếp
cận các thành tựu thể thao tiên tiến của Thế giới.
Kiện toàn hệ thống đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, kiện toàn
tổ chức ngành TDTT các cấp.
Tất cả các mục tiêu đó nhằm đạt được mục tiêu cơ bản, lâu dài của
công tác TDTT là: “... Hình thành nền TDTT phát triển và tiến bộ, góp phần
nâng cao sức khoẻ và thể lực, đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần của nhân
dân”.
Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phê
duyệt về chiến lược phát triển TDTT nói chung và phát triển TTTTC Việt Nam
đến năm 2020 là:
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Đổi mới cơ chế tổ chức và nội dung tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao
thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp; tăng cường nguồn nhân lực có trình
độ chuyên môn cao cho công tác đào tạo tài năng thể thao thành tích cao.
Quy hoạch vùng, ngành trọng điểm; tuyển chọn, đào tạo tài năng cho các
môn thể thao trọng điểm.
Tăng cường giáo dục đạo đức thể thao đối với VĐV thể thao thành tích cao.
Ưu tiên đầu tư các môn thể thao, VĐV thể thao trọng điểm.
Tiến hành chuẩn hóa cơ sở vật chất kĩ thuật...
Củng cố và hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về thể thao thành tích
cao... [31].
Tại Điều 41 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 nêu rõ: “Nhà nước và xã hội phát triển nền TDTT dân tộc, khoa học và
nhân dân. Nhà nước thống nhất quản lý sự nghiệp phát triển TDTT, quy định
chế độ GDTC bắt buộc trong trường học, khuyến khích và giúp đỡ phát triển
các hình thức tổ chức TDTT tự nguyện của nhân dân, tạo các điều kiện cần thiết
để không ngừng mở rộng các hoạt động TDTT quần chúng, chú trọng hoạt động
thể thao chuyên nghiệp bồi dưỡng các tài năng thể thao”.
Luật TDTT được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XI thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007
được xây dựng dựa trên quan điểm: “Thể chế hóa quan điểm đường lối của
Đảng và Nhà nước về công tác thể dục, thể thao. Phát triển phong trào TDTT
rộng khắp nhằm nâng cao sức khỏe cho mọi người, góp phần phát triển toàn
diện nhân cách, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc phục vụ sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao thành tích thể thao phục vụ đời sống văn hóa tinh
thần của nhân dân và tham gia các hoạt động thể thao quốc tế nhằm tăng cường
tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, đáp ứng yêu cầu hội nhập
và phù hợp thông lệ quốc tế...” [24]
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Để phát triển sự nghiệp TDTT, cần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà
nước về TDTT nhằm nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực toàn dân, góp phần
hình thành và bồi dưỡng nhân cách con người Việt Nam, phục vụ công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Hiện nay ở nước ta, trong thực tiễn của nền kinh tế thị trường đang chứa
đựng các yếu tố tích cực và tiêu cực. Hoạt động TDTT phải chú ý tranh thủ
phát huy các yếu tố tích cực, đồng thời làm hạn chế đến mức thấp nhất hoạt
động của các yếu tố tiêu cực, để làm cho TDTT không ngừng phát triển và làm
lành mạnh hoá các hoạt động TDTT. Muốn vậy các hoạt động TDTT phải được
“luật pháp hoá” một cách cụ thể về TDTT, từ Trung ương đến các tỉnh, thành,
ngành và đến từng cơ sở.
1.2. Cơ sở lý luận có liên quan đến công tác quản lý vận động viên
1.2.1. Khái niệm Quản lý thể dục thể thao
Khái niệm quản lý TDTT được hình thành và phát triển từ khái niệm
quản lý mà khái niệm quản lý được xác định là: “Sự tác động liên tục mang
tính hướng đích và tính kế hoạch của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý
nhằm tổ chức và phối hợp các hoạt động của khách thể để thực hiện mục tiêu
quản lý đề ra [8]”.
Quản lý được coi là công nghệ, vì đây là phương thức tổ chức và thực
hiện quá trình quản lý trên cơ sở tổng thể những phương pháp, biện pháp, cách
thức được tiến hành theo một trật tự nhất định để thực hiện các chức năng quản
lý có hiệu quả, các Giải pháp quản lý phải đảm bảo tính nhất quán chặt chẽ của
những hoạt động (quy tắc, chế độ) trong tất cả các khâu của quá trình quản lý.
Trong quá trình quản lý, người lãnh đạo phải biết sắp xếp các bước và áp dụng
những phương pháp soạn thảo quyết định, những phương pháp phối hợp hoạt
động thực hiện các quyết định, duy trì sự thống nhất, những phương pháp kiểm
tra quá trình hoạt động, kiểm tra tình hình đạt kết quả so với mục tiêu đã đề ra.
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Mục tiêu cao nhất của thể thao thành tích cao là làm bộc lộ và khai thác
mức tối đa tiềm năng thể chất con người thể hiện bằng thành tích cao nhất của
họ. Đào tạo VĐV tài năng phải qua một quá trình sư phạm nhằm hoàn thiện thể
thao, tiến hành nhờ các tri thức khoa học tự nhiên và xã hội, khoa học thông
tin, khoa học về kỹ thuật để từ đó tác động một cách có hệ thống tới chức năng,
chức phận tâm sinh lý của người được đào tạo, để họ phát triển hết mức tiềm
năng thể chất toàn diện của mình [21].
Đó là một hệ thống đào tạo nhiều năm, chuẩn bị cho VĐV theo kế hoạch
khoa học, trong đó gồm các tác động sư phạm có chủ định, được tổ chức từ bên
ngoài và từ bản thân VĐV, nhằm phát huy tiềm năng chủ quan, làm cho VĐV
phát triển đúng yêu cầu môn thể thao, quá trình đào tạo đó phải bắt đầu từ khi
VĐV còn trẻ.
Trình độ thành tích thể thao hiện nay đòi hỏi phải tổ chức đào VĐV dài
hạn và có định hướng, phải có những hình thức tổ chức, phương tiện và phương
pháp giảng dạy, huấn luyện có hiệu quả hơn, thu hút đông đảo VĐV tập luyện
thể thao và tuyển chọn những em có tài năng bổ sung cho đội ngũ VĐV cấp
cao. Để thực hiện được những việc đó, trong quá trình đào tạo cần phải có các
Giải pháp quản lý hiệu quả, quản lý đã trở thành nhân tố quyết định sự thành
công của mọi tổ chức.
Việc tiến hành tác động và nhận tác động trong quản lý đòi hỏi phải có
những phương thức, Giải pháp hành động và điều kiện đảm bảo cần thiết.
“Quản lý TDTT hướng vào hoạt động, suy nghĩ có ý thức, có tổ chức
của con người nhằm phát triển không ngừng sự nghiệp TDTT xã hội chủ nghĩa
đúng quy luật và phù hợp với điều kiện của đất nước. Quản lý TDTT góp phần
đắc lực vào quá trình đào tạo con người phát triển toàn diện có đức, trí, thể,
mỹ, có cuộc sống phong phú, lao động sáng tạo. Quản lý TDTT đảm bảo cho
sự phát triển thành tích thể thao cao”.
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Quản lý đào tạo VĐV các đội tuyển thể thao rất đa dạng và phong phú,
đến mức muốn giải quyết tất cả những vấn đề trong đó, thì sự hiểu biết và nỗ
lực của một mình huấn luyện viên sẽ không đủ, mà còn phụ thuộc vào sự phối
hợp nhịp nhàng của nhiều bộ phận phục vụ. Như chúng ta đã biết quản lý là
một chu kỳ khép kín của những hành vi liên quan chặt chẽ với nhau nhằm đề
ra, thực hiện và kiểm tra những quyết định cụ thể.
Hiệu quả quản lý, đào tạo VĐV phụ thuộc rất lớn vào trình độ nghề
nghiệp của đội ngũ HLV - giáo viên. Vì vậy việc nâng cao trình độ của họ là
khâu rất quan trọng trong hoạt động huấn luyện. Những khía cạnh tổ chức trong
quản lý có quan hệ chặt chẽ với việc thông qua các quyết định cụ thể. Một nhân
tố quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo lực lượng VĐV hậu bị thể
thao là thực hiện một phương pháp luận đúng đắn, thống nhất đối với các nhóm
môn thể thao riêng biệt.
Quy trình quản lý chung gồm có một số giai đoạn: Thông qua quyết định,
tổ chức thực hiện, thu thập và xử lý thông tin, tổng kết, nếu những luận điểm
chung đó đem vận dụng vào những đặc điểm của lĩnh vực thể thao thiếu niên
thì quy trình quản lý đào tạo VĐV trẻ là những yếu tố cấu thành hệ thống quản
lý. Phản ánh trình tự những hành vi nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công
tác. Vai trò chủ đạo trong quá trình này thuộc về HLV với sự tham gia tích cực
của cán bộ chuyên môn khác (cán bộ tổ chức, các bác sĩ, cán bộ khoa học...).
Đối với các VĐV trẻ để phát triển thành tích thể thao khâu quan trọng nhất là
huấn luyện, thực chất huấn luyện là quá trình điều khiển (quản lý) có tổ chức
về mặt sư phạm đối với sự phát triển của VĐV [9].
Trong thể thao đối với lực lượng VĐV trẻ, vấn đề hàng đầu là hiệu quả
huấn luyện cơ bản nhằm tạo một cơ sở vững chắc cho giai đoạn hoàn thiện thể
thao sau này. Quản lý tập luyện bao gồm một loại công việc liên tục của HLV
đó là thu nhận thông tin ban đầu về trình độ tập luyện của VĐV, xác định mặt
mạnh, mặt yếu, định rõ những nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời
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nghiên cứu để hiểu được những đặc tính mô hình bảo đảm đạt sự phát triển hài
hoà, đặc biệt ngăn ngừa sự gò ép non trong huấn luyện
Tổ chức quá trình huấn luyện sao cho các VĐV trẻ đạt được những đặc
tính mô hình cũng như các chỉ tiêu đã đề ra, đây là việc quan trọng nhất trong
hệ thống quản lý. Cần phải lựa chọn lấy những phương án tối ưu trong số rất
nhiều phương án, để đáp ứng mức cao nhất những mục tiêu đã đặt ra và những
khả năng thực tế, ở đây những vấn đề lập kế hoạch, định mức lượng vận động
tập luyện, xác định cơ cấu có hiệu quả của lượng vận động, tương quan những
yếu tố cơ bản trong huấn luyện, lựa chọn những phương tiện và phương pháp...
là những vấn đề có ý nghĩa hàng đầu. Hoạt động của HLV trong việc biên soạn
chương trình luôn luôn gắn liền với việc lựa chọn các quyết định. Hoạt động
đó phải dựa trên sự hiểu biết các quy luật chung của quá trình huấn luyện, đặc
điểm lứa tuổi của VĐV trẻ, xu thế phát triển trong môn thể thao... Đó không
chỉ đơn thuần soạn thảo ra kế hoạch để các kế hoạch và chương trình đó phục
vụ tốt nhất việc thực hiện những nhiệm vụ và mục tiêu đề ra [50].
Như chúng ta đã biết, mức tối ưu của một một hệ thống đào tạo nó được
xác định bằng cách phân tích so sánh. Tuy nhiên do tính biến động của những
đặc điểm lứa tuổi, nên việc so sánh những chỉ số tương đối nào đó ở giai đoạn
huấn luyện khác nhau sẽ không hợp lý. Bằng phương pháp so sánh chuẩn mực
chúng ta có thể thực hiện một phương pháp luận thống nhất trong những môn
thể thao nhất định, vì thế mà có khả năng giải quyết hiệu quả nhiều nhiệm vụ
quan trọng của quản lý đào tạo VĐV.
Hệ thống quản lý trong quá trình đào tạo VĐV trẻ đòi hỏi phải dựa vào
những chỉ dẫn có căn cứ khoa học về những phần chung và cụ thể của quá
trình tập luyện. Trước hết là hệ thống thông tin xác định năng khiếu thể thao
của các VĐV tương ứng với những mục tiêu của quá trình quản lý [8].
Cơ cấu trình độ huấn luyện chung và chuyên môn cho các VĐV đảm bảo
đạt những nhiệm vụ đề ra.
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Đặc tính mô hình những mặt cơ bản của trình độ huấn luyện và tình trạng
các hệ thống trong cơ thể VĐV để đạt được những thành tích thể thao theo kế
hoạch.
Các chỉ tiêu về về quá trình tập luyện.
Tổ chức hợp lý chương trình tập luyện của các VĐV có tính đến
những xu thế hiện đại, kể cả việc sử dụng những phương tiện và Giải pháp
mới.
Hệ thống kiểm tra tổng hợp để đánh giá việc thực hiện những quyết định
đã thông qua.
Công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng cho các VĐV có tính đến mục tiêu
lâu dài.
Những nội dung trên hoàn toàn phù hợp với quy trình quản lý, nhưng
nếu không có sự tham gia của các bác sĩ, các cán bộ khoa học, các cán bộ tổ
chức thì không thể thực hiện việc quản lý đó có kết quả, nhưng nhân vật trung
tâm trong quản lý đó là HLV. Trong khi thực hiện những chức năng chủ yếu
về lập kế hoạch, tổ chức và tiến hành quá trình giảng dạy huấn luyện, HLV
cũng thực hiện những chỉ dẫn và kiến nghị của các chuyên gia khác. Sự giúp
đỡ của họ đối với HLV dưới hình thức những thông tin và kết luận tương ứng
là rất cần thiết để xác định khởi điểm của trình độ huấn luyện, năng khiếu thể
thao, mức tương ứng với những đặc tính mô hình của VĐV trẻ, cũng như trong
việc tiến hành kiểm tra tổng hợp các giai đoạn của chu kỳ năm và phân tích
việc thực hiện khoa học huấn luyện.
Quá trình đào tạo VĐV trong nhiều năm phải tuân theo những quy luật
chung của giảng dạy và giáo dục. Vì vậy trong quá trình này phải thực hiện
những nguyên tắc sư phạm, những giải pháp giảng dạy, cũng như nguyên tắc
giáo dục trong đào tạo VĐV còn phải thực hiện những quy tắc chung của công
tác huấn luyện nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc chuyên môn hoá, nguyên tắc
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tuần tự, nguyên tắc lập lại, nguyên tắc cá biệt hoá. Do đó điểm xuất phát trong
hoạt động của HLV về thực chất hoàn toàn ứng với những nguyên tắc hoạt
động của bất kỳ nhà sư phạm nào. Đồng thời, huấn luyện thể thao có những
quy luật đặc thù của nó. Dựa trên những quy luật đó, đã hình thành những
nguyên tắc chuyên môn của huấn luyện thể thao như hướng đạt tối đa thành
tích cao nhất, chuyên môn hoá sâu và cá biệt hoá, thống nhất giữa huấn luyện
chung và huấn luyện chuyên môn, tính liên tục của quá trình tập luyện, sự liên
hệ qua lại của tính tuần tự và xu thế tiến tới lượng vận động, tính làn sóng trong
diễn biến của lượng vận động, tính chu kỳ của quá trình tập luyện, những
nguyên tắc đó tồn tại trong cả huấn luyện thể thao cho các đối tượng, lứa tuổi
khác nhau. Song, chúng lại có nội dung đặc trưng, xuất phát từ những đặc điểm
phát triển theo lứa tuổi. Trong quá trình đào tạo, huấn luyện VĐV đạt thành
tích cao là mục tiêu xa, còn hiệu quả huấn luyện cơ bản được đặt lên hàng đầu
[47].
Hệ thống đào tạo VĐV tài năng là một quá trình sư phạm nhằm hoàn
thiện thể thao, tiến hành nhờ các trí thức khoa học tự nhiên và xã hội, khoa học
thông tin, khoa học về kỹ thuật, để từ đó tác động một cách có hệ thống tới
chức năng, chức phận tâm sinh lý của người được đào tạo, để họ phát triển hết
mức tiềm năng thể chất toàn diện của mình.
1.2.2. Mục tiêu quản lý
Mục tiêu quản lý là một trạng thái mong đợi có thể có và cần phải có của
hệ thống quản lý trong một thời điểm và một thời gian nhất định. Mục tiêu quản
lý có vai trò xác định đúng đắn hệ thống các mục tiêu, quản lý là căn cứ quan
trọng để xây dựng và phát triển hệ thống quản lý.
1.2.3. Phương pháp quản lý
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Phương pháp quản lý là tổng thể những cách thức tác động của hệ thống
quản lý tới hệ thống tự quản lý, nhằm đảm bảo phối hợp các hoạt động của họ
trong quá trình giải quyết nhiệm vụ đề ra.
1.2.4. Nội dung quản lý
Nội dung quản lý là đề ra các hoạt động quản lý của người lãnh đạo và
các ban quản lý các vấn đề: Tập luyện TDTT, công tác cán bộ, cơ sở vật chất
kỹ thuật và tài chính, những khả năng, chức năng của quản lý, quan điểm để
xác định những đặc điểm hoá của nội dung quản lý, các nội dung của quản lý
được thể hiện qua việc cụ thể hoá nội dung theo các cấp quản lý và phạm vi
trách nhiệm riêng [9].
Những nội dung quản lý cụ thể của TDTT như sau:
Quản lý nhân sự, quản lý cơ sở vật chất, quản lý tài chính, giáo dục tư
tưởng đạo đức...
Xây dựng kế hoạch, giám sát, đánh giá, tổng kết quá trình tuyển chọn
VĐV trong tập luyện, thi đấu của lĩnh vực TDTT.
Những điều kiện về con người cần thiết, các điều kiện cơ sở vật chất kỹ
thuật và tài chính đảm bảo.
Xây dựng cơ cấu tổ chức là cơ sở bảo đảm tương đối vững chắc để thực
hiện các quá trình quản lý.
1.2.5. Quy trình đào tạo vận động viên có các đặc tính sau đây:
Tính tiêu chuẩn: Hệ thống các tiêu chuẩn đưa vào các quá trình đào tạo
được xác định cả về điều kiện, đối tượng và sản phẩm đào tạo. Ở đây cần nói
đến tiêu chẩn tuyển chọn ban đầu của quá trình, các tiêu chuẩn thải loại trong
thực hiện quá trình để đảm bảo sự ra đời của sản phẩm nó cũng chỉ rõ các mặt
xác định của môi trường và điều kiện bên trong tiêu chuẩn hoá các vấn đề thuộc
chức năng cơ thể, nhịp độ phát triển năng lực chức năng hình thái, tâm lý, điều
kiện tập luyện, điều kiện chăm sóc, môi trường sinh hoạt, môi trường thể thao
và cả những vấn đề thuộc môi trường xã hội. Tính tiêu chuẩn còn tỏ rõ ở các
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mặt như nội dung, giải pháp, người điều khiển quá trình đào tạo như HLV,
người phục vụ...
Tính thời gian: Thời gian đào tạo của quy trình là vấn đề bắt buộc nó
có liên quan đến quỷ thời gian để đào tạo thành tài, liên quan tới việc bắt buộc
chúng ta phải tính toán và đi sâu vào những vấn đề bản chất của mô hình sản
phẩm, tài năng thể thao cùng các thuộc tính và yêu cầu cần có của tài năng.
Thời gian cơ bản của quy trình đào tạo từ những năm cơ bản đầu tiên đến khi
xuất hiện tài năng theo tiêu chuẩn đào tạo nói chung 6 - 8 năm. Thời gian tích
luỹ năng lượng cho tài năng đó cũng là chuẩn mực để sử dụng tài năng đó và
tiếp theo là quá trình hồi phục của tài năng. Tính thời gian và tính tiêu chuẩn
cũng liên quan lớn đến các vấn đề sử dụng và hoàn thiện thể lực, kỹ chiến
thuật.
Tính hệ thống: Huấn luyện thể thao phải bảo đảm sự sắp xếp khoa học,
cụ thể giữa nguyên tắc hệ thống với các giai đoạn của nó.
Quá trình huấn luyện thể thao biểu hiện bằng các quy trình huấn luyện
được tiến hành liên tục, không ngừng nhưng bao giờ cũng phải phù hợp với đối
tượng và bảo đảm sự điều chỉnh hợp lý theo mục đích đã đặt ra. Tính hệ thống
liên tục không ngừng của HLV thể thao yêu cầu chúng ta phải căn cứ vào quy
luật về sự biến đổi chức năng cơ thể con người nói chung và cơ thể tài năng nói
riêng để huấn luyện theo thời gian nhiều năm, không ngừng và có tính hệ thống.
Các giai đoạn huấn luyện có các đặc điểm và có những căn cứ lý luận ,thực tiễn
khoa học và hiệu quả.
Để quá trình huấn luyện thể thao tiến hành một cách có hiệu quả thuận
lợi, đạt được mục tiêu đề ra, phải thực hiện khoa học thể hiện bằng các kế hoạch
mà cơ sở của nó là việc dự đoán và thực hiện dự đoán, kế hoạch đặt ra phải có
mục đích thực hiện một cách chặt chẽ, cẩn thận sâu sắc và toàn diện các mặt
của đối tượng VĐV. Sau khi tính toán kỹ tình hình và xu hướng một đối tượng,
mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra phải tính kỹ đến các vấn đề khác như thời gian,
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giải pháp, phân chia chu kỳ, tỷ lệ các mặt, lượng vận động, nội dung, giải pháp
cho cá nhân, hệ thống tập luyện và công tác kiểm tra.
Sự phát triển thành tích thể thao tuỳ thuộc rất nhiều vào hiệu quả hệ thống
tập luyện nhiều năm của VĐV. Hệ thống tập luyện nhiều năm của VĐV được
thực hiện từ trong các trường học, câu lạc bộ, lớp nghiệp dư và tuân theo những
quy chế, tổ chức, chương trình học tập và những tiêu chuẩn quy định khác.
Khi xây dựng quá trình học tập, tập luyện nhiều năm, cần định hướng
vào những giới hạn tuổi tối ưu mà VĐV có thể chuyên môn hoá để đạt thành
tích cao. Những định hướng đó là độ tuổi của VĐV được vào chung kết hoặc
đạt huy chương tại các giải trẻ toàn quốc và khu vực Đông nam Á.
Những VĐV năng khiếu nào đã được huấn luyện đào tạo theo kế hoạch
nhằm đạt thành tích cao nhất vào độ tuổi tối ưu của họ, thường có thành tích
cao nhất và ổn định. Nhiều ví dụ cho thấy rằng, những VĐV nào chuyên môn
hoá quá sớm trước tuổi quy định, đốt cháy giai đoạn để vươn lên đạt thành tích
thể thao cao nhất trước độ tuổi tối ưu thì tuổi thọ thể thao không giữ được lâu
dài (Cử tạ...). Tuy nhiên cũng không loại trừ trường hợp cá biệt có những VĐV
xuất sắc có đặc điểm khác thường không theo quy luật phổ biến đối với đa số
VĐV nói trên.
Trong quá trình xây dựng kế hoạch đào tạo nhiều năm phải tính đến thời
gian tập luyện cần thiết để đạt thành tích thể thao cao nhất của từng môn thể
thao. Những VĐV năng khiếu thường đạt thành tích thể thao cao ban đầu sau
4 - 6 năm tập luyện và đạt thành tích cao nhất 7 - 9 năm đào tạo chuyên sâu.
Nhịp độ phát triển thành tích của VĐV xuất sắc tuỳ thuộc vào trình độ ban đầu
và độ tuổi của họ, nhưng trong tất cả các nhóm tuổi, nhịp độ phát triển cao nhất
thường thấy ở hai năm đầu tập luyện [13], [14].
Sự phân chia giai đoạn trong quy trình huấn luyện nhiều năm chỉ mang
tính chất tương đối, vì thực chất đặc điểm quan trọng nhất của hệ thống này là
tính kế thừa và tính liên tục. Căn cứ khoa học chủ yếu của sự phân định trên là
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dựa vào sự phát triển sinh học tự nhiên của con người và quy luật hình thành
và phát triển thành tích thể thao.
Mặc dù có sự thống nhất cao về quan điểm huấn luyện nhiều năm, song
các nhà lý luận trong và ngoài nước đã có những cách phân chia giai đoạn
huấn luyện khác nhau tuỳ theo góc độ tiếp cận vấn đề. Giai đoạn huấn luyện
VĐV trẻ là tạo nên các tiền đề chung và chuyên môn cho các thành tích thể
thao cao nhất sau này. Các tiền đề đó diễn ra theo sự tăng dần tính chuyên
môn hoá trong tập luyện. Giai đoạn huấn luyện VĐV trẻ gồm hai giai đoạn là
giai đoạn huấn luyện ban đầu (giai đoạn huấn luyện VĐV mới tham gia tập
luyện) và giai đoạn chuyên môn hoá (giai đoạn huấn luyện VĐV chuyển tiếp).
Trọng tâm của giai đoạn huấn luyện ban đầu là tạo ra các tiền đề một cách đa
dạng để đạt thành tích, còn ở giai đoạn huấn luyện chuyên môn hoá là phát
triển tiếp tục một cách lôgíc các tiền đề đó để thực hiện bước quá độ sang
chuyên môn hoá. Mục đích của giai đoạn huấn luyện VĐV cấp cao là xây
dựng các thành tích thể thao cao nhất trong quá trình huấn luyện chuyên môn
hoá sâu.
Xét trên quan điểm nhân tài học, Nguyễn Thế Truyền chia hệ thống tập
luyện nhiều năm thành 3 giai đoạn: Giai đoạn phát hiện năng khiếu thể thao,
giai đoạn đào tạo tài năng thể thao và giai đoạn bồi dưỡng nhân tài TDTT [15].
Theo tác giả Phạm Danh Tốn thì quy trình huấn luyện nhiều năm có thể
chia làm 3 giai đoạn lớn: Giai đoạn đào tạo ban đầu, giai đoạn thực hiện hoá
tối đa khả năng thể thao và giai đoạn duy trì tuổi thọ thể thao. Mục đích của
giai đoạn đào tạo ban đầu là đặt nền móng cho thành tích thể thao trong tương
lai và được chia làm 2 giai đoạn nhỏ, giai đoạn đào tạo thể thao (là giai đoạn
phát hiện tài năng, với mục tiêu là phát hiện môn thể thao phù hợp với năng
khiếu của từng em) và từng giai đoạn chuyên môn hoá ban đầu. Giai đoạn thực
hiện hoá tối đa khả năng thể thao chia làm 2 giai đoạn nhỏ: Giai đoạn tiềm cực
điểm (là giai đoạn thể hiện rõ nét các đặc điểm của chuyên môn hoá sâu) và
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giai đoạn đạt thành tích thể thao tột đỉnh (xuất hiện thành tích thể thao xuất
sắc). Đoạn duy trì tuổi thọ thể thao chia làm 2 giai đoạn nhỏ: Giai đoạn duy trì
thành tích thể thao và giai đoạn duy trì trình độ tập luyện chung để đưa VĐV
trở lại cuộc sống đời thường [19].
1.2.6. Hệ thống tuyển chọn vận động viên
Tuyển chọn VĐV là một quá trình liên tục, khoa học gắn liền với quá
trình huấn luyện khoa học và quản lý khoa học của tiến trình đào tạo bồi dưỡng
VĐV thể thao. Tuyển chọn khoa học, huấn luyện khoa học và quản lý khoa học
là ba mặt hữu cơ của chính thể đào tạo người tài, trong đó hai mặt tuyển chọn
và huấn luyện gắn rất chặt hữu cơ với nhau.
Mục đích của tuyển chọn người tài thể thao là tìm và bồi dưỡng được
người tài có thành tích thể thao cao trong thời phát triển sinh học của con người,
để bồi dưỡng cá thể đó liên tục phát triển năng lực đặc biệt, biểu hiện rõ ở thành
tích kỷ lục luôn phát triển đến mức tối đa theo thời gian và cuối cùng phải cao
hơn người khác.
Muốn đạt được điều đó, quá trình tuyển chọn tài năng phải bắt đầu từ
tuyển chọn năng khiếu để tìm được sự thích nghi liên tục trong quá trình bồi
dưỡng, huấn luyện người tài để chọn lọc, loại bỏ người không thích nghi với
lượng vận động. Mỗi một môn thể thao có những yêu cầu chuyên biệt và phát
triển thể chất và những năng lực của VĐV. Vì vậy trong mỗi môn thể thao có
sự khác biệt nhất định về phương pháp và xác định năng khiếu, cũng như các
tiêu chuẩn tuyển chọn. Tuy nhiên, tuyển chọn và đánh giá năng khiếu của các
môn thể thao đều phải theo một số nguyên tắc nhất định. Các nguyên tắc này
chính là cơ sở phương pháp luận cho việc xây dựng chương trình tuyển chọn
VĐV trẻ.
Các yêu cầu về năng khiếu phải xuất phát từ các điều kiện kinh tế xã hội
và các mục tiêu xã hội.
Trình độ thi đấu hoạt động TDTT của VĐV.
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Nghiên cứu đặc điểm của toàn bộ cơ thể VĐV, không chỉ dừng ở năm
nhân tố xác định thành tích (phẩm chất tâm lý, tố chất thể lực, khả năng phối
hợp kỹ thuật, chiến thuật và hình thái cơ thể) mà còn phải đánh giá các nhân tố
có ảnh hưởng tới thành tích.
Trong suốt quá trình đào tạo phải kiểm tra đánh giá năng khiếu nhiều lần
theo một hệ thống trong toàn bộ quá trình phát triển của VĐV [47].
Trên đây là những nguyên tắc có ý nghĩa như là phương pháp luận cho
công tác tuyển chọn và xác định năng khiếu thể thao.
Trong nhiều năm qua các nhà quản lý cũng như các HLV đã đúc rút được
những điều chính như sau:
Phải nắm vững hình thức, nội dung về các đặc trưng chủ yếu của mỗi
môn thể thao và phân môn thể thao, qua các chỉ tiêu và yêu cầu sinh lý, sinh
hoá, hình thái, tố chất. Phải nhớ rằng hình thái cơ thể là hình thái, sinh lý là
hiện tượng, sinh hoá là bản chất toàn bộ.
Phải nắm vững và luôn coi trọng các đặc trưng về các loại hình thần
kinh, tâm lý, lối sống... Từ đó luôn tìm cách giải quyết linh hoạt khôn khéo có
cơ sở khoa học để phát huy chỗ mạnh, bù chỗ thiếu sót yếu kém, kết hợp khoa
học với các môn thể thao đó một cách hữu cơ.
Nắm vững các phương pháp, biện pháp, thủ pháp của hệ phương pháp
huấn luyện chuyên môn nhằm mục đích vận dụng và phát triển sáng tạo một
cách khoa học, đầy đủ đặc trưng vốn có của nó trong quá trình huấn luyện với
lượng vận động không ngừng nâng đến tối đa mà trung tâm là cường độ của
lượng vận động.
Nắm vững tác dụng, ảnh hưởng của huấn luyện đối với các giai đoạn
phát dục khác nhau của quá trình huấn luyện qua các mặt sinh lý, sinh hoá, tâm
lý, kể cả với hình thái cấu trúc cơ thể.
Khi tuyển chọn bắt đầu từ năng khiếu phải nắm vững lý thuyết tuyển
chọn, bản chất vấn đề và điều kiện áp dụng. Kết quả thu được qua các chỉ tiêu
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kiểm tra cần được xem xét, phân tích và đánh giá hết sức biện chứng khoa học,
tìm cách phân tích và kết luận về tiềm năng thể chất, dự báo khả năng phát triển
gần và xa.
Quản lý là một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong thế giới hiện đại.
Tuy nhiên, ở nước ta việc đi sâu nghiên cứu quản lý nói chung, quản lý nhà
nước nói riêng, trong đó quản lý nhà nước về TDTT mới ở bước đầu và chưa
có nhiều tài liệu. Vì vậy, tìm hiểu và trình bày một cách có hệ thống các khái
niệm về quản lý để vận dụng vào lĩnh vực TDTT gặp nhiều khó khăn [9].
Theo quan niệm hiện đại, quản lý là một quá trình lãnh đạo có mục đích
từ phía những nhân vật (những tổ chức) riêng biệt đối với một đối tượng (một
tập thể, một tổ chức) nhất định nhằm đảm bảo thực hiện được những nhiệm vụ
đã đề ra và đạt được hiệu quả cần thiết. Dưới dạng chung nhất quản lý là một
chu kỳ khép kín của những hành vi liên quan chặt chẽ với nhau nhằm đề ra,
thực hiện và kiểm tra những quyết định cụ thể.
Quản lý được coi là công nghệ, vì đó là phương thức tổ chức và thực
hiện quá trình trên cơ sở tổng thể những phương pháp, biện pháp, cách thức
được tiến hành theo một trật tự nhất định để thực hiện các chức năng quản lý
có hiệu quả. Hệ thống các phương pháp quản lý phải bảo đảm tính nhất quán
chặt chẽ của những hoạt động (quy tắc, chế độ) trong tất cả các khâu của quá
trình quản lý. Trong quá trình quản lý người lãnh đạo phải biết sắp xếp các
bước và áp dụng những phương pháp soạn thảo quyết định, những phương pháp
tổ chức thực hiện các quyết định duy trì sự thống nhất, xoá bỏ sự không ăn
khớp, những phương pháp kiểm tra quá trình hoạt động, kiểm tra tình hình đạt
kết quả so với mục tiêu đã đề ra.
Quản lý là một hệ thống hoạt động do chủ thể quản lý tác động lên khách
thể quản lý bằng phương thức tác động thích hợp để đạt hiệu quả tương ứng
với mục đích đã định.
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Chủ thể quản lý là làm nảy sinh tác động quản lý, chủ thể tồn tại chính
là vì khách thể, nếu không có khách thể thì chủ thể không có gì để quản lý, chủ
thể tồn tại và hoạt động không có mục đích.
Khách thể quản lý là bên sản sinh ra các giá trị, hiệu quả tương ứng với
mục đích đã đề ra, khách thể luôn luôn tác động và phản ánh tiến trình hoạt
động cho chủ thể biết để tiếp tục tác động và điều chỉnh tác động nếu cần [9].
Việc tiến hành tác động và tiếp nhận tác động trong quản lý đòi hỏi phải
có những phương thức, Giải pháp hành động và điều kiện đảm bảo cần thiết.
Cuối cùng nếu khách thể không sản sinh ra hiệu quả mong muốn thì phải xem
xét lại, có thể do chủ thể hoặc khách thể, hoặc cả hai bên có tồn tại sai lệch cần
phải khắc phục.
Theo quan điểm quản lý học TDTT của Trung Quốc thì cho rằng: “Quản
lý có thể là cai quản, xử lý”.
“Bất kỳ sự quản lý nào cũng là quản lý một hệ thống nào đó. Dùng quan
điểm hệ thống để xem xét thì quản lý là một loạt hoạt động tổng hợp kế hoạch,
tổ chức điều khiển... nhằm thực hiện mục tiêu của hệ thống và không ngừng
nâng cao hiệu quả công việc”
Có thể hiểu thêm hàm ý từ quản lý bao gồm:
Quản lý biểu hiện một loạt hoạt động, một hiện tượng xã hội tồn tại do
xã hội loại người sản sinh ra.
Hoạt động đó được tiến hành có tổ chức có kế hoạch.
Hoạt động đó có tính tổng hợp, biểu hiện bằng một loạt hoạt động có kế hoạch,
có tổ chức, có điều khiển, có điều tiết, có tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.
Là hoạt động được tiến hành do nhà quản lý thông qua những quyết định
đúng đắn và chỉ dẫn bắt buộc đối với người bị quản lý.
1.3. Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về thể thao thành tích
cao Việt Nam
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1.3.1. Mục tiêu thể thao thành tích cao ở Việt Nam
Nghị quyết số 08/NQ BCH TW khóa XI của Bộ chính trị đã xác định
mục tiêu TTTTC ở Việt Nam là: “Hình thành hệ thống đào tạo tài năng thể thao
quốc gia, đào tạo một lực lượng VĐV trẻ có khả năng nhanh chóng tiếp cận các
thành tựu thể thao tiên tiến của thế giới. Tham gia và đạt kết quả ngày càng cao
trong các hoạt động thể thao khu vực, Châu Á và Thế giới, trước hết là những
môn mà ta có khả năng” [3].
Hiện nay, công tác đào tạo VĐV, nâng cao thành tích thể thao đã đạt
được những tiến bộ quan trọng. Hệ thống đào tạo tài năng thể thao theo hướng
chuyên nghiệp hoá bước đầu được hình thành, số lượng VĐV tuyến năng khiếu
và tuyến trẻ được tăng trưởng hàng năm.
Đảng và Nhà nước ta ngày càng quan tâm đầu tư cho thể thao, tình hình
kinh tế xã hội của đất nước được cải thiện, tạo điều kiện cho thể thao phát triển.
Về chỉ đạo cụ thể, ngành TDTT đã xây dựng chiến lược phát triển TTTTC, lấy
Seagames làm mục tiêu phấn đấu, xác định một số môn trọng tâm tập trung đầu
tư cao, cụ thể thành tích tại Seagames lần thứ 22 năm 2003 và các kỳ Seagames
tiếp theo Việt Nam phấn đấu đạt thứ 3 trở lên.
Xác định địa bàn đào tạo VĐV trọng điểm ở một số tỉnh và ngành cùng
với ba Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia và Trường Đại học TDTT Bắc
Ninh. Các giải pháp đã được thực hiện gồm: Xác định hệ thống đào tạo VĐV
có sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương là đội tuyển và dự tuyển Quốc gia, đội
tuyển trẻ Quốc gia, các Trung tâm đào tạo VĐV tỉnh, thành, ngành, các trường
lớp năng khiếu và câu lạc bộ thể thao cơ sở đào tạo VĐV tập trung theo quy
trình đào tạo mới, tăng cường mời chuyên gia và gửi VĐV đi tập huấn, thi đấu
ở nước ngoài.
Trong quản lý xây dựng lực lượng TTTTC, phải từng bước chuyển sang
chế độ chuyên nghiệp hoá.
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Do trình độ thể thao và thành tựu về khoa học và công nghệ trong lĩnh
vực này trên thế giới đã rất cao, nhiều vấn đề mới đang nảy sinh, đòi hỏi phải
được tiếp tục hoàn thiện tuân theo nhu cầu và sự tăng tiến của thành tích thể
thao. Chính vì vậy, nghị quyết số 16/TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt chương trình chương trình hành động thực hiện NQ 08 đã
khẳng định: “... Ba mục tiêu chiến lược của chương trình là: Đào tạo, huấn
luyện VĐV thành tích cao gồm xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống đào tạo VĐV
các môn thể thao hiện có và các môn thể thao mới, tập huấn đội tuyển Quốc gia
để tham gia có kết quả các môn thể thao tại các kỳ Seagames, Đại hội thể thao
Châu á, Olimpic...’’.[25]
1.3.2. Nhiệm vụ của thể thao thành tích cao Việt Nam
Đổi mới cơ chế tổ chức và nội dung tuyển chọn, đào tạo tài năng TTTTC
theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường nguồn nhân lực có chuyên môn cao cho
công tác đào tạo tài năng thể thao.
Quy hoạch vùng, ngành trọng điểm để tuyển chọn, đào tạo tài năng cho
các môn trọng điểm...
Tăng cường giáo dục đạo đức thể thao đối với các VĐV TTTTC và VĐV
chuyên nghiệp
Ưu tiên đầu tư cho các môn thể thao, VĐV thể thao trọng điểm...
Tiến hành chuẩn hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ thi
đấu thể thao quốc gia và quốc tế; tập huấn đội tuyển trẻ quốc gia, đào tạo VĐV
cấp cao, VĐV trẻ tỉnh và ngành.
Ưu tiên ứng dụng nghiên cứu khoa học, y học thể thao cho công tác huấn
luyện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho quản lý dữ liệu về VĐV
TTTTC...
Củng cố và hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về TTTTC gồm:
Bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách đãi ngộ đối với VĐV;
Ứng dụng khoa học công nghệ và y học thể thao trong tuyển chọn tài năng;
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Ban hành chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân có các hoạt động
tài trợ và kinh doanh hoạt động thi đấu thể thao chuyên nghiệp.
(Quyết định số 2198/ QĐ -TTg ngày 03/12/2010 của thủ tướng chính phủ
về viêc phê duyệt chiến lược phát triên TDTT Việt Nam đến năm 2020) [28].
1.3.3. Xác định chính xác các môn thể thao mũi nhọn.
Quyết định số 2198/ QĐ -TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ
về viêc phê duyệt chiến lược phát triên TDTT Việt Nam đến năm 2020 đã xác định
rõ những môn thể thao mũi nhọn ở Việt Nam gồm 10 môn thể thao trọng điểm loại
I: Điền kinh, Bơi lội, Cử tạ, Taekwondo, Vật (hạng cân nhẹ) Bắn súng Karatedo,
Boxing nữ, Cầu lông, Bóng bàn và 22 môn thể thao trọng điểm loại II: Bóng đá,
Bóng chuyền, Cờ vua, Judo, Wushu, Pencak Silát, Thể dục dụng cụ, Xe đạp, Cờ
vua, Cờ tướng... là những môn có tiềm năng mạnh xếp hàng đầu, đạt nhiều huy
chương trong các kỳ Seagames trước đây và hiện nay [28].
1.3.4. Đầu tư trọng điểm cho môn thể thao thành tích cao.
Đó là đào tạo, huấn luyện VĐV có thành tích cao gồm xây dựng, hoàn
chỉnh hệ thống đào tạo VĐV các môn thể thao hiện có và các môn thể thao mới,
tập huấn đội tuyển Quốc gia để tham gia có kết quả các môn thể thao tại các kỳ
Seagames.
Đào tạo bồi dưỡng HLV, VĐV, thành tích cao trong nước và ở nước
ngoài, mời chuyên gia nước ngoài vào huấn luyện tại Việt Nam.
Tổ chức cho các VĐV trẻ và VĐV thành tích cao tham gia thi đấu trong
nước và Quốc tế.
1.3.5. Nhà nước phải có nguồn ngân sách nhất định đảm bảo cho thể
thao thành tích cao phát triển gồm:
Vốn ngân sách Nhà nước;
Vốn vay tín dụng;
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Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), và vốn liên doanh, liên kết trong
và ngoài nước;
Ngoài ra, chúng ta huy động đến các nguồn tài trợ trong và ngoài nước
của các nguồn quảng cáo, các tổ chức kinh tế tập thể và tư nhân.
1.3.6. Đảm bảo nguồn huấn luyện viên đủ về số lượng, đảm bảo về
chất lượng
Phải sắp xếp lại mạng lưới các trường đào tạo cán bộ, HLV, mở rộng các
hình thức trong công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật về
TDTT, kết hợp đào tạo VĐV với đào tạo HLV cụ thể:
Hình thành hệ thống đào tạo tài năng thể thao Quốc gia, đào tạo một
lực lượng VĐV có khả năng nhanh chóng tiếp cận các thành tựu thể thao tiên
tiến trên Thế giới. Vậy chúng ta đã xây dựng xong 4 trung tâm tập huấn Quốc
gia, trường Đại học TDTT, các trung tâm của hai ngành Công an, Quân đội
và các tỉnh, thành dưới sự chỉ đạo từ Trung ương xuống các địa phương và
các ngành,công tác đào tạo VĐV tập trung theo quy trình đào tạo mới, tăng
cường mời chuyên gia và gửi VĐV đi tập huấn và thi đấu ở nước ngoài.
Kết luận: Qua nghiên cứu nhiệm vụ giải pháp quản lý TTTTC nói chung,
tác giả rút ra một số kết luận, nhận xét về quản lý TTTTC như sau:
Xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch thực hiện, tổ chức kiểm tra, đánh
giá thực tế, tổng kết đánh giá nhận định thành tích và những tồn tại của công
tác huấn luyện TTTTC.
Xác định chính xác những môn thể thao mũi nhọn, sẽ là con đường ngắn
nhất để ta đạt các chỉ tiêu về huy chương đề ra ở các kỳ Seagames, và Đại hội
TDTT Châu Á... tránh được những lãng phí không cần thiết nguồn kinh phí
Nhà nước đầu tư cho TTTTC.
Kiện toàn hệ thống đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, HLV, giáo
viên TDTT, kiện toàn tổ chức ngành TDTT các cấp, nâng cấp xây dựng mới cơ
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sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và hiện đại hoá một số cơ sở nghiên cứu,
ứng dụng khoa học, y học TDTT vào công tác huấn luyện..
Đầu tư kinh khí cho TTTTC của Nhà nước cộng với sự hổ trợ giúp đỡ
đầu tư của các nhà tài trợ, các tổ chức thể thao ngoài công lập, thu hút động
viên các nhà hảo tâm vì TTTTC của Việt Nam và của Hải Dương.
1.4. Quan điểm và các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác quản lý
- Nâng cao về nhận thức, trách nhiệm, đạo đức cho VĐV;
- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức quản lý, công tác cán bộ, HLV;
-Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra gi¸m s¸t, tæng kÕt...;
- Đổi mới, cải tiến kế hoạch chương trình huấn luyện;
-Công tác tËp huấn, tham gia hợp lý các giải thể thao toàn quốc;
- Cơ sở vật chất dụng cụ tập luyện; NCKH
- Áp dụng về chế độ chính sách ưu đãi đặc thù cho VĐV, HLV;
- Xã hội hoá, vận động tăng nguồn kinh phí cho công tác đào tạo một
số môn thể thao trọng điểm.
- Tăng cường quan hệ với các liên đoàn thể thao, các địa phương có
phong trào. Trung tâm huấn luyện Quốc gia về công tác đào tạo VĐV;
- Công tác phối hợp phục vụ của các phòng ban đơn vị.
1.5. Nghiên cứu mô hình quản lý VĐV nước ngoài và Việt Nam
1.5.1. Mô hình quản lý VĐV ở Trung Quốc
Ở Trung Quốc: Thực hiện hệ thống quản lý huấn luyện theo công thức:
“Tư tưởng - một bàn cờ; tổ chức - một con rồng; huấn luyện - một chế độ” theo
hình tam giác lấy các đội tuyển thể thao trong các trường trung học và tiểu học
làm cơ sở, dïng trường thể thao nghiệp dư thanh - thiếu niên (bao gồm cả
trường trung học thể thao và trường thể thao nghiệp dự trọng điểm) và các
trường huấn luyện của Tỉnh - Thành phố làm tuyến 2. Các đội tuyển thể thao
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tập trung của tỉnh - thành phố (bao gồm các đội thể thao của khu tự trị, giải
phóng quân...) và đội thể thao tập trung của Quốc Gia làm tuyến 1.
Các đội thể thao trường Trung, tiểu học là hình thức tổ chức huấn luyện
sơ cấp của Trung Quốc, làm nhiệm vụ huấn luyện thể thao ngoài giờ học cho
VĐV các trường. Tham gia các cuộc thi đấu ngoài trường, đồng thời bồi dưỡng
VĐV có triển vọng cho các trường thể thao nghiệp dư thanh - thiếu niên hoặc
cho các tuyến trên. Hiện nay đại bộ phận các trường học của Trung Quốc đều
có các đội thể thao như vậy. Có trường đã thành trọng điểm thể thao của khu
vực, trường có điều kiện còn tổ chức lớp thể dục. Trường thể thao nghiệp dư
thanh thiếu niên là hình thức huấn luyện trung cấp cho thành thiếu niên có triển
vọng phát triển với nửa ngày học, nửa ngày huấn luyện thể thao. Chia làm 2
loại trường: trường thể thao nghiệp dư bình thường và trường trọng điểm.
Trường thể thao nghiệp dư có nhiệm vụ đào tạo VĐV, bồi dưỡng hạt nhân
TDTT ở cơ sở.
Hình thức học tập của trường nghiệp dư có 3 loại:
(1) Loại tập trung: huấn luyện, học tập, ăn ở đều do nhà trường bố trí.
Hình thức này đại bộ phận là cho các trường trọng điểm. Hiện nay đang chuyển
dần trường này thành trường huấn luyện thể thao hoặc là trường trung học
TDTT.
(2) Loại bán tập trung: việc huấn luyện và ăn ở do nhà trường sắp xếp,
còn học tập văn hóa thì ở các trường phổ thông bên ngoài.
(3) Loại phân tán: nhà trường chỉ làm nhiệm vụ huấn luyện thể thao, còn
học tập văn hóa vẫn theo trường cũ và ăn ở sinh hoạt ở gia đình (có nơi do nhà
trường sắp xếp).
Còn có một số hình thức tổ chức huấn luyện trung cấp quan trọng, đó là
các trường huấn luyện thể thao (hoặc trường huấn luyện thể thao từng môn)
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theo tính chất các trường trung học chuyên nghiệp. Nhiệm vụ là, ngoài việc đào
tạo và chuyển giao VĐV ưu tú, còn đào tạo cán bộ chuyên nghiệp TDTT.
Hình thức huấn luyện cao cấp là hình thức huấn luyện trình độ cao nhất
của Trung Quốc, làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng VĐV ưu tú nhất của tỉnh,
thành phố, hoặc của các ngành. Các đội tuyển thể thao Quốc gia được xây dựng
trên cơ sở các đội này. Hệ thống huấn luyện thể thao của Trung Quốc chủ yếu
tổ chức theo cấp hành chính để tiện cho sự quan tâm, chỉ đạo và đầu tư của
Quốc Gia và của chính quyền các cấp.
Do hệ thống huấn luyện theo hình tháp nên lực lượng ở cơ sở đông đảo,
làm cho đại bộ phận thanh thiến niên có điều kiện huấn luyện, từ đó có thể
tuyển chọn nhiều VĐV ưu tú. Do việc lấy các trường trung, tiểu học làm cơ sở
nên gắn liên với công tác TDTT của các trường, thúc đẩy TDTT các trường
phát triển. Vì chia huấn luyện thành các cấp và học sinh được chuyển cấp nên
các VĐV tích cực tập luyện, nâng cao trình độ, đồng thời cũng có lợi cho việc
phân cấp quản lý.
1.5.2. Mô hình quản lý VĐV ở Liên bang Nga
Theo các tài liệu nghiên cứu về hệ thống quản lý đào tạo VĐV ở Liên xô cũ Liên bang Nga hiện nay đã đưa ra khái niệm “ Hậu bị thể thao” và trên cơ sở
phân cấp lực lượng này, hình thành tính hệ thống của công tác quản lý và huấn
luyện VĐV ( Tác giả Lâm Quang Thành: Nghiên cứu hệ thống quản lý, đào
tạo VĐV, năm 1998.) [46].
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Sơ đồ 1.1: Mô hình quản lý vận động viên ở cộng hòa Liên bang Nga
Hậu bị thể thao (lực lượng hậu bị thể thao) là những VĐV có trình độ tập
luyện thể thao được đào tạo một cách có hệ thống trong các loại hình đào tạo
VĐV, đảm bảo cho sự phát triển thành tích thể thao.
Xuất phát từ quan điểm trên, hệ thống tổ chức đào tào VĐV ở Liên bang
Nga được chia theo 3 bậc nối tiếp nhau từ thấp đến cao:
Hậu bị tiềm năng: là một hệ thống đào tạo và quản lý đào tạo VĐV ở cấp
cơ sở, thuộc các tỉnh thành và theo từng khu vực, bao gồm: các trường thể thao
thanh thiếu niên, các trường chuyên nghiệp thể thao thành thiếu niên hậu bị
Olympic, các trường thể thao cấp cao, trường hậu bị Olympic.
Hậu bị kế cận: qua quá trình đào tạo các giai đoạn ở hậu bị tiềm năng,
các VĐV được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ. Đây là môi trường được đào tạo
hoàn thiện và mang tính kế cận cho đội dự tuyển quốc gia.
Hậu bị trực tiếp: là lực lượng VĐV được quản lý và dào tạo trong các
trung tâm huấn luyện của quốc gia hoặc ở các khu vực tập trung làm nhiệm vụ
trong các đội dự tuyển và đội tuyển quốc gia. Qua nghiên cứu một số đề tài: “
Lý thuyết đào tạo VĐV trẻ” của Nhà xuất bản TDTT Mat xcơva 1983, của tác
giả Буйлина Ю. Ф, Куращина. Đề tài “Đào tạo VĐV trẻ nhiều năm” của tác
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giả B. Г.HиKиТyшКин - Mat xcơva năm 2010, chúng tôi nhận thấy rằng: “Hệ
thống tổ chức đào tạo VĐV của Liên bang Nga hiện nay đã được xây dựng một
cách có hệ thống từ thời kỳ của Liên Xô cũ” [46].
Nhận xét: Qua tham khảo các hệ thống, mô hình tổ chức đào tạo VĐV
của Trung Quốc và Liên bang Nga, có thể rút ra các nhận xét sau:
Hệ thống tổ chức đào tạo phù hợp với quá trình phát triển tài năng thể
thao của thanh thiếu niên theo quy luật phát triển thành tích thể thao (tổng hòa
quy luật sinh học và sư phạm).
Hệ thống đảm bảo tính liên tục trong công tác huấn luyện nâng cao thành
tích thể thao bao gồm các tuyến và các loại hình đào tạo từ thấp lên cao. Các
tuyến, loại hình đào tạo ban đầu mang tính phát triển rộng rãi lấy đối tượng học
sinh trong trường học là cơ sở nền tảng cho huấn luyện ban đầu.
Hệ thống tổ chức đào tạo của các nước trên thể hiện tính tập trung đào
tạo do nhà nước đầu tư là chính. Sau khi phát hiện tuyển chọn những VĐV có
năng khiếu cần thiết phải tập trung và có sự đầu tư của nhà nước để phát triển
năng khiếu thành tài năng thể thao.
Cả hai hệ thống tổ chức đào tạo VĐV của Trung Quốc và Liên bang Nga
đã được hình thành qua quá trình xây dựng và chọn lọc nhiều năm, từ giai doạn
kế hoạch hóa tập trung của nhà nước chuyển sang giai đoạn theo cơ chế mở của
của nền kinh tế thị trường. Những thành tựu đào tạo VĐV và thành tích thể thao
của Trung Quốc và Liên bang Nga thể hiện rõ hiệu quả của hệ thống tổ chức
và quản lý. Tuy vẫn ở tình trạng “ bao cấp” của nhà nước, chưa mang rõ nét
tính “thị trường” trong phát triển thể thao thành tích cao nhưng cũng thể hiện
tính phù hợp ở giai đoạn phát triển của các quốc gia trên. Điều này nói lên cũng
có nhiều ưu việt nhưng cũng có những hạn chế. Đây là kinh nghiệm và cơ sở
thực tiễn là khoa học cho nghiên cứu và áp dụng vào hệ thống tổ chức, quản lý
VĐV ở nước ta.
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1.5.3. Hệ thống tổ chức, quản lý vận động viên thể thao thành tích cao ở
Việt Nam
Qua nghiên cứu công tác đào tạo VĐV ở các địa phương trong cả nước, của
tác giả Lâm Quang Thành về Nghiên cứu hệ thống quản lý, đào tạo VĐV, năm
1998. hệ thống tổ chức quản lý VĐV được hình thành theo 3 hình thức.

Sơ đồ 1.2: Mô hình tổ chức quản lý vận động viên của Việt Nam
1.5.3.1. Hình thức sơ cấp, bao gồm:
Các đội đại biểu thể thao của trường phổ thông cơ sở: với mục tiêu
GDTC, nâng cao sức khỏe cho học sinh các trường phổ thông, đồng thời tham
gia Hội khỏe phù đổng ở cấp cơ sở giữa các trường học, các trường phổ thông
(tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) tổ chức các đội thể thao để
tham gia thi đấu trong phạm vi trường học, quận - huyện.
Các đội thể thao của CLB TDTT trường học: ở các trường có xây dựng
CLB TDTT trường học một môn hoặc đa môn đều tổ chức các đội thể thao.
Các VĐV tập luyện ngoài giờ để tham gia thi đấu ở các giải học sinh, Hội khỏe
phù đổng, các giải thể thao theo lứa tuổi...
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Các đội thể thao của CLB TDTT cơ sở: trực thuộc các trung tâm TDTT
quận huyện hoặc ban ngành... các đội thể thao này được tổ chức tập luyện
gồm các em thiếu niên, nhi đồng ham thích đăng ký sinh hoạt tại CLB, qua đó
tuyển chọn thành lập các đội thể thao của CLB tham gia ở các giải cấp quận huyện.
Các lớp thể thao năng khiếu nghiệp dư: đây là hình thức các lớp năng
khiếu được tổ chức đào tạo tại các Trung tâm văn hóa thể thao quận - huyện.
Đây là các em thanh thiếu niên, nhi đồng đã được tuyển chọn thông qua các
giải phong trào ở cơ sở cũng như ở trường học.
Các hình thức tổ chức huấn luyện trên được hình thành ở giai đoạn đầu
của quá trình đào tạo. Đây là môi trường tập hợp các học sinh, thiếu niên, nhi
đồng ham thích tập luyện thể thao, qua đó phát hiện “khả năng” đối với môn
thể thao nhất định. Hình thức sơ cấp này là nền tảng ban đầu cho hình thành hệ
thống đào tạo và quản lý đào tạo của nước ta hiện nay.
1.5.3.2. Hình thức trung cấp, bao gồm:
Các lớp năng khiếu thể thao trọng điểm, trường đại học, cao đẳng TDTT
có đào tạo VĐV, các líp thể thao nghiệp dư: qua phát hiện khả năng của các
em học sinh, thiếu niên, nhi đồng ở trường học, CLB TDTT cơ sở, các em này
được tập trung vào các lớp năng khiếu trọng điểm nhằm bồi dưỡng để phát
hiện năng khiếu thể thao làm cơ sở cho việc tuyển chọn, đào tạo lâu dài sau
này.
Các đội thể thao của các trung tâm Đào tạo huấn luyện thể thao, các
trường Nghiệp vụ TDTT: đây là hình thức tổ chức đào tạo tập trung hoặc
bán tập trung do các Sở VHTTDL ở tỉnh- thành phố, ngành thực hiện. Lực
lượng VĐV được đào tạo trong giai đoạn chuyên môn hóa theo từng môn
thể thao. Đây là môi trường đào tạo những VĐV có năng khiếu thể thao trở
thành tài năng thể thao trong tương lai. Về quan điểm của tổ chức đào tạo
hiện nay chưa được thống nhất ở một hình thức nhất định. Có địa phương
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tổ chức cùng một lúc 2 hình thức đào tạo này, có địa phương chỉ có Trung
tâm Đào tạo huấn luyện thể thao, một số địa phương khác chỉ có trường
Nghiệp vụ TDTT, tỉnh Hải Dương có Trung tâm đào tạo huấn luyện thể
thao.
1.5.3.3. Hình thức cao cấp, bao gồm:
Các đội đại biểu tỉnh - thành - ngành: là hình thức tổ chức đào tạo mang
tính tập trung đối với các VĐV có thành tích ở địa phương. Lực lượng VĐV
này tham gia thi đấu ở các giải cấp toàn quốc, khu vực... đây là môi trường để
tuyển chọn các VĐV ưu tú của địa phương và ngành vào đội tập huấn quốc
gia.
Đội tập huấn quốc gia: đây là lực lượng VĐV ưu tú của cả nước được
tập trung tập huấn tại các Trung tâm huấn luyện quốc gia hoặc một số tỉnh thành
ngành được chỉ định. Hình thức tổ chức tập luyện này nhằm nâng cao thành
tích của các VĐV làm nhiệm vụ thi đấu các giải quốc tế [48].
Nhận xét kết quả: qua nghiên cứu hệ thống tổ chức đào tạo VĐV quốc
gia và các tỉnh ở nước ta hiện nay cho thấy:
Bắt đầu hình thành tính hệ thống của quản lý đào tạo, các bước đào tạo
và ranh giới phân cấp đào tạo cũng được xác định.
Chưa có sự thống nhất và đồng bộ trong hệ thống các tổ chức đào tạo
VĐV dẫn đến những khó khăn cho Tổng cục TDTT trong quản lý vĩ mô nói
chung, trong công tác đào tạo VĐV cũng như trong hoạch định chính sách,
chiến lược phát triển thể thao thành tích cao.
Tổ chức đào tạo VĐV TTTTC do nhà nước đầu tư kinh phí là chính. Sự
phát huy tiềm năng, tiềm lực của xã hội để đóng góp vào công tác đào tạo VĐV,
chưa được thể hiện rõ nét trong cả nước cũng như ở các địa phương có phong trào
TDTT mạnh.
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1.6. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương
Hải Dương nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, có diện tích tự nhiên
1.661,2 km2, dân số 1,8 triệu người, có 12 đơn vị hành chính; 01 thành phố, 01
thị xã và 10 huyện. Thành phố Hải Dương là trung tâm kinh tế, chính trị văn
hóa của tỉnh Hải Dương.
Hải Dương có vị trí địa lý kinh tế thuận lợi nằm trên hệ thống giao thông
quốc gia về đường quốc lộ 5A, đường cao tốc và đường sắt nối liên 02 thành
phố lớn Thủ đô Hà Nội và TP Hải Phòng. Chất lượng nguồn lực của tỉnh đa số
ở các khu công nghiệp và khu vực nông thôn. Cơ cấu kinh tế cơ sở thay đổi về
chất, giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành công
nghiệp và dịch vụ. Nhiều công trình đã và đang xây dựng, như nâng cấp đường
198, “nhựa hoá” một số tuyến tỉnh lộ quan trọng, xây dựng các công trình thuỷ
lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, chương trình điện khí hoá và
chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) giai đoạn 2013-2015 tốc độ tăng trưởng
đạt khoảng 9-10% hàng năm. Tăng nhanh mức GDP/người, đạt khoảng 50 triệu
đồng / người vào năm 2015 và dự kiến 60 triệu đồng vào năm 2020. Đặc biệt
trong 2 năm 2015-2016, tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 10
nghìn tỷ đồng (gấp 26 lần,) và quy mô kinh tế lớn gấp 17,2 lần so với năm 1997
(năm tái lập tỉnh Hải Dương). Do đó sự đầu tư của Nhà nước cho TDTT trong
những năm qua dần được tăng lên. Sự tăng trưởng về kinh tế giúp cho đời sống
nhân dân được cải thiện hơn, nhu cầu hoạt động TDTT của nhân dân được phát
triển sâu, rộng hơn [4] được thể thiện qua phong trào TDTT quần chúng của
tỉnh Hải Dương có bước phát triển rộng khắp ở các cấp các ngành, các đối
tượng trong toàn tỉnh. Nhiều môn thể thao dân tộc truyền thống và thể thao
mũi nhọn của tỉnh thành tích được duy trì và giữ vững, ngoài các môn thể thao
truyền thống mũi nhọn tỉnh cũng đã xây dựng và phát triển đào tạo VĐV một
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số môn thể thao mới phù hợp với con người và truyền thống của Hải Dương
để hội nhập với phong trào chung toàn quốc và quốc tế, khu vực…
Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh thời gian qua
đã có tác động tích cực đến các hoạt động văn hoá - xã hội của tỉnh, cơ sở vật
chất, sân bãi dụng cụ tập luyện ở các vùng nông thôn đã được cải thiện rõ nét
như sân vận động xã, sân thể thao thôn phần nào đáp ứng nhu cầu tập luyện
TDTT ngày càng cao của nhân dân, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội,
chính trị ổn định tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển đã tác động
tích cực đến công tác đào tạo VĐV TTTTC của tỉnh.
Công tác thể thao trong trường học được phát triển có những bước tiến
vững chắc, nhiều trường học đạt chuẩn quốc gia. Quy mô giáo dục hiện đại
được mở rộng ở các cấp từ mẫu giáo, trường tiểu học đến Trung học cơ sở và
Trung học phổ thông. Công tác GDTC đã góp phần vào chất lượng đào tạo
giáo dục toàn diện cho học sinh các cấp, GDTC trong các trường học đã được
chú trọng, 100% số trường phổ thông đã đảm bảo chương trình nội khoá và tổ
chức nhiều hoạt động ngoại khóa, nhiều trường học trong địa bàn đã thành lập
các đội tuyển thể thao, tuyến năng khiếu nghiệp dư để đào tạo VĐV cho tỉnh,
đồng thời tham gia thi đấu các giải trong chương trình Hội khỏe phù đổng các
cấp. Đoàn thể thao học sinh tỉnh Hải Dương luôn xếp hạng từ 15 - 20/63 tỉnh
thành tham dự các kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc từ lần thứ I đến IX.
1.7 Đặc điểm tình hình của Trung tâm ĐTHL thể thao tỉnh Hải Dương
Trung tâm Đào tạo và huấn luyện thể thao tỉnh được thành lập năm 2009, bộ
máy đã ổn định và đi vào hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao. Ban
lãnh đạo gồm 01 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc
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Trung tâm có 4 phòng chức năng : Phòng Hành chính tổng hợp, phòng
Đào tạo và huấn luyện VĐV, phòng Tập huấn thi đấu, Trạm y tế phục vụ cho
công tác quản lý và đào tạo VĐV các môn thể thao.
Tổng số cán bộ, HLV, người lao động: 78 người trong đó có 01 công
chức (Giám đốc), 44 HLV và công nhân viên chức, 14 lao động hợp đồng Nghị
định 68/2000/NĐ_CP; 10 HLV hợp đồng và 10 hợp đồng ở các vị trí chuyên
gia, phục vụ. Chi bộ Đảng có 31 đảng viên .
Với chức năng và nhiệm vụ của đơn vị là trực tiếp làm công tác đào tạo VĐV
TTTTC,đồng thời xây dựng các tuyến nghiệp dư cơ sở nhằm giúp công tác phát
hiện tuyển chọn, tài năng ban đầu để đưa vào đào tạo có hiệu quả

Thời

gian qua Trung tâm đào tạo huấn luyện thể thao được giao nhiệm vụ đào tạo
VĐV của 20 -25 môn thể thao, với chức năng tuyển chọn, đào tạo tập huấn VĐV
các đội tuyển tỉnh tham gia thi đấu các giải Quốc gia và Quốc tế và duy trì. 2530 lớp nghiệp dư nâng cao ở các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ, bổ sung
VĐV cho tuyển trên. Đội ngũ huấn luyện viên trẻ đa số đều tốt nghiệp Đại học
TDTT hệ chính quy, có những huấn luyện viên đã từng là vận động viên Quốc
gia đạt thứ hạng cao trong các kỳ Seagames, Asiad...như HLV Nguyễn Thị
Thiết (Cử tạ) HLV Vũ Thế Hoàng (SiLat) Phạm thị Hà (Bắn súng) Phạm Thị
Kim Oanh, Vũ Đình Quyền (Đua thuyền)... một số HLV có kinh nghiệm trong
công tác huấn luyện đã được tham gia các lớp bồi dưỡng huấn luyện trong
nước, Quốc tế.
Thực tế, công tác đào tạo vận động viên của trung tâm còn gặp không
ít thách thức khó khăn và hạn chế .Thành tích thể thao của một số môn chưa
bền vững,ổn định đặc biệt là các môn thể thao Olympic, hệ thống tổ chức chưa
ổn định, quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao của tỉnh chậm đổi
mới.chưa phù hợp với nền kinh tế xã hội hiện nay , đội ngũ HLV một số môn
thể thao mới còn thiếu và hạn chế cả về số lượng và chất lượng...
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1.8. Nghiên cứu các công trình đề tài có liên quan.
Tác giả Lâm Quang Thành: Nghiên cứu hệ thống quản lý, đào tạo VĐV,
năm 1998.
Đề tài đã nghiên cứu lý luận và thực tiễn của hệ thống quản lý, đào tạo
VĐV và mô hình tổ chức,quy trình quản lý đào tạo VĐV của TP Hồ chí Minh
song chưa có những giải pháp quản lý mang tính toàn diện và chưa đề cập
đến một số giải pháp mang tính tổng hợp có tính thực tiễn để tác động đến
hiệu quả công tác quản lý VĐV trong nền kinh tế hiện nay cụ thể như công
tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức xã hội, cơ chế chính sách
và một số nhóm giải pháp quản lý của đề tài mà tác giả đang nghiên cứu.
Tác giả Trần Đình Thuận, về “Một số giải pháp để phát triển thể chất
cho học sinh tiểu học Việt Nam”, nhà xuất bản TDTT năm 2005.
Tác giả ® đưa ra một số giải pháp phát triển thể chất cho học sinh tiÓu
học Việt Nam song chưa đưa ra các nhóm giải pháp có tính đặc thù, thực tiễn
để quản lý VĐV TTTTC cũng như đối tượng nghiên cứu của đề tài kh¸c víi
®èi t−îng cña t¸c gia ®ang nghiªn cøu cũng như chưa tổng hợp các nhóm giải
pháp để nâng cao thành tích thể thao cho VĐV.
Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng GDTC cho học
sinh THCS thành phố Hải Phòng, nhà xuất bản TDTT - 2008, tác giả Vũ
Đức Văn.
Tác giả đưa ra một số giải pháp phát triển thể chất cho học sinh trường
trung học cơ sở và cũng chưa cã các nhóm giải pháp có tính đặc thù, thực tiễn
để quản lý VĐV TTTTC cũng như đối tượng nghiên cứu của đề tài chưa mang
tính tổng hợp các nhóm giải pháp nâng cao thành tích cho VĐV.
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức cho VĐV Việt Nam
trong thời kỳ hội nhập, năm 2012 của tác giả Lê Ngọc Trung.
Tác giả mới chỉ đưa ra một số nhóm giải pháp giáo dục đạo đức cho
VĐV Việt Nam trong thời kỳ hội nhập mà chưa đề cập đến việc nâng cao nhận
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thức, chính trị, tư tưởng, học văn hóa và hiểu biết xã hội của VĐV trong nền
kinh tế thị trường cã sù định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý VĐV tại trung tâm
TDTT tỉnh Thanh Hóa, của tác giả Đào Thị Trang, năm 2012.
Tác giả đưa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý VĐV tại trung
tâm TDTT tỉnh Thanh Hóa song chưa đề cập đến một số nhóm giải pháp có
tính đặc thù như chế độ dinh dưỡng, tiền thưởng, mô hình tổ chức … còng nh−
sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa khác biệt điều kiện kinh tế, xã
hội và địa lý tự nhiên của tỉnh Hải Dương.
Nghiên cứu ứng dụng giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo VĐV trẻ tại
trung tâm đào tạo VĐV Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, năm 2014 của tác
giả Nguyễn Đại Dương…
Tác giả nghiên cứu ứng dụng giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo VĐV
trẻ tại Trung tâm đào tạo VĐV trường Đại học TDTT Bắc Ninh, đối tượng ứng
dụng giải pháp quản lý cho các VĐV tại trung tâm Đại học TDTT khác so với
trung tâm đào tạo, huấn luyện, thể thao tỉnh Hải Dương vì các VĐV tại Trung
tâm của Đại học TDTT là các VĐV trẻ đã được tập luyện, có trình độ chuyên
môn và đã đạt được một số thành tích nhất định tại các giải thể thao trẻ toàn
quốc còn tỉnh Hải Dương phải xây dựng các nhóm giải pháp quản lý các VĐV
ngay từ khi mới được tuyển chọn ban đầu để đào tạo, huấn luyện cũng như các
VĐV có trình độ chuyên môn và nhóm tuổi khác nhau, ®ång thêi mô hình tổ
chức, quản lý, chế độ dinh dưỡng cơ cấu tổ chức của 02 đơn vị cũng khác
nhau…
Tóm lại qua một số công trình nghiên cứu, tài liệu về công tác quản lý
VĐV mà luận án đã tham khảo và trình bày trên đây. Tác giả nhận thấy các
công trình, các tài liệu nghiên cứu giải pháp quản lý đào tạo VĐV với các quan
điểm lý luận, thực tế nghiên cứu có nhiều ý nghĩa giá trị về các mô hình đào
tạo VĐV từ đó tác giả có thể sử dụng vào giải quyết một số nội dung của đề
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tài, song các đề tài nghiên cứu mới chỉ đề cập tới một số nhóm giải pháp quản
lý còn chủ yếu tập trung nghiên cứu công tác tuyển chọn, quy trình đào tạo
VĐV, vì vậy chưa mang tính quản lý toàn diện, hơn nữa các mô hình đào tạo
VĐV ở các giai đoạn kinh tế đất nước khác nhau, ở các vùng miền khác nhau,
ở các cấp khác nhau, đặc biệt các nhóm giải pháp quản lý VĐV thể thao thành
tích cao trong nền kinh tế thị trường hiện nay của các địa phương, các tỉnh,
thành trên toàn quốc chưa có đề tài nào đề cập tới, nếu có thì đề cập chưa đầy
đủ toàn diện…
Kết luận chương 1
Qua nghiên cứu, phân tích các tài liệu liên quan các mô hình quản lý
VĐV của nước ngoài và các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI,
XII các chỉ thị, nghị quyết chính sách của Nhà nước và của ngành TDTT, các
chủ trương chính sách, chế độ của UBND tỉnh Hải Dương đã cho thấy rõ nét
và đầy đủ hơn quan điểm phát triển TDTT Việt Nam nói chung và tỉnh Hải
Dương nói riêng đặc biệt là các quan điểm phát triển TTTTC của tỉnh Hải
Dương đã cho thấy vị trí, tầm quan trọng của công tác quản lý TTTTC tại tỉnh
Hải Dương. Sự cần thiết phải có những cơ sở lý luận để định hướng chung cho
hệ thống quản lý đào tạo VĐV các cấp, các tuyến từ đó hình thành một quy
trình quản lý khoa học, bài bản hệ thống và phù hợp với điều kiện phát triển
của đất nước và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh hiện nay. Công tác nâng cao
hiệu quả đào tạo VĐV, nhằm tiết kiệm kinh phí, phát huy mọi tiềm năng, tiềm
lực của toàn xã hội vào công tác quản lý để xây dựng được một lực lượng VĐV
thể thao hùng hậu có chất lượng của tỉnh Hải Dương để nhanh chóng tiếp cận
thành tích thể thao toàn quốc, quốc tế khu vực..,
Thông qua phân tích những quan điểm về TTTTC của Đảng, Nhà nước,
ngành TDTT và thực trạng trên tại tỉnh Hải Dương, đề tài tiến hành xác định
và kiểm nghiệm một số Giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo
VĐV thể thao tỉnh Hải Dương, phát huy tận dụng hết tiềm năng sẵn có về cơ
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chế chính sách, cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức...của ngành VHTT&DL Hải
Dương và sự phối hợp của các Sở Ban ngành đoàn thể của tỉnh trong công tác
quản lý VĐV TTTTC, tạo nguồn VĐV bổ sung kịp thời cho đội tuyển tỉnh thi
đấu đạt thành tích cao tai các giải toàn quốc và cung cấp VĐV xuất sắc cho các
đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế.
Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác quản lý VĐV ở tỉnh Hải Dương
trong quá trình xây dựng và phát triển thời gian qua đã có định hướng và kết
quả nhất định song còn nhiều thiếu sót, hạn chế, thiếu một số giải pháp cơ bản
có tính đột phá, đặc thù vì vậy hiệu quả đào tạo chưa cao, chưa phát huy hết
tiềm năng, tiềm lực của xã hội vào công tác đào tạo VĐV. Vì vậy, việc nghiên
cứu, xác định và áp dụng một số giải pháp quản lý có tính trọng tâm, nòng cốt,
khoa học, hợp lý có tính đặc thù của tỉnh để nâng cao hiệu quả đào tạo VĐV
TTTTC phù hợp với điều kiện hoàn cảnh kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương là rất
quan trọng, cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Việc lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý VĐV tại Trung tâm
ĐTLHTT tỉnh Hải Dương hiện nay cần phải tranh thủ được các yếu tố tích cực,
đồng thời làm hạn chế thấp nhất tác động của các yếu tố tiêu cực; đặc biệt cần
xây dựng được các cơ chế, chính sách và lựa chọn áp dụng một số giải pháp
quản lý VĐV TTTTC có tính đặc thù để từ đó nhanh chóng nâng cao thành tích
cho VĐV các môn thể thao đây sẽ là một trong những nhóm giải pháp hữu hiệu
giúp cho tỉnh Hải Dương đạt được mục tiêu đào tạo VĐV TTTTC đảm bảo cả
về chất lượng và số lượng trong đó các VĐV đều có phẩm chất đạo đức, chính
trị, tư tưởng có nhận thức xã hội và chuyên môn cao là tiền đề, cơ sở vững chắc
góp phần tích cực cho TTTTC phát triển bền vững với mục tiêu TTTTC Hải
Dương luôn xếp hạng trong top các tỉnh thành ngành mạnh nhất tại các kỳ đại
hội TDTT toàn quốc.
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU
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2.1. Phương pháp nghiên cứu
Để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, đề tài đã sử dụng các
phương pháp nghiên cứu sau:
2.1.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp các tài liệu liên quan
Tác giả nghiên cứu những văn kiện của Đảng và Nhà nước, các Chỉ thị,
Nghị quyết của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, tạp chí chuyên ngành và các đề tài khoa
học trong và ngoài nước để tìm ra đặc điểm nội dung của quá trình quản lý đào
tạo VĐV làm cơ sở lý thuyết và đối chiếu. Phương pháp này cho phép hệ thống
hoá các kiến thức có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu để hình thành cơ sở lý
luận về quản lý VĐV, tổ chức quy trình huấn luyện đào tạo VĐV và điều khiển
quá trình đào tạo. Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi còn sử dụng phương
pháp phân tích và tổng hợp để đánh giá các tồn tại, các cơ sở lý luận, cơ sở
pháp lý và nhu cầu thực tiễn đối với quá trình nâng cao thành tích thể thao, đối
với VĐV đội tuyển thể thao tỉnh Hải Dương. Đề tài tiến hành phân tích tổng
hợp những nội dung có liên quan như bộ máy tổ chức,chế đọ dinh dưỡng, khen
thưởng,công tác quản lý, kế hoạch đào tạo VĐV, vai trò của lãnh đạo ngành
TDTT, cán bộ, huấn luyện viên trong việc quản lý, đào tạo vận động viên.
Đặc biệt sử dụng phương pháp này còn cho phép làm sáng tỏ các nguyên
nhân đạt được những thành tích và kết quả TTTTC trong những năm qua, nhất
là so sánh trong giai đoạn 2012- 2014.
2.1.2. Phương pháp phỏng vấn
Tiến hành điều tra bằng phiếu phỏng vấn về tổ chức, quản lý, đào tạo
VĐV ở các giai đoạn để nắm bắt được tình hình thực trạng về chất lượng đào
tạo của tỉnh Hải Dương.
Đối tượng phỏng vấn: Gồm các chuyên gia, các nhà khoa học, lãnh đạo
TW ,tỉnh Hải Dương, đại diện các sở, ngành có liên quan của tỉnh, Ban giám
đốc Sở, các phòng ban thuộc Sở VHTTDL, các HLV trung, cao cấp, HLV của
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các đội tuyển tỉnh Hải Dương, VĐV một số môn thể thao và đại diện phụ huynh
VĐV các đội tuyển tỉnh.
Nội dung phiếu phỏng vấn:
Phỏng vấn trực tiếp: đánh giá sự quan tâm của tỉnh ủy UBND về công
tác TTTTC, xác định các môn thể thao truyền thống mũi nhọn của tỉnh, công
tác tổ chức quản lý VĐV, công tác tuyển chọn và chương trình huấn luyện,
chất lượng đội ngũ lực lượng HLV, VĐV, hệ thống tham gia thi đấu toàn quốc
trong quá trình đào tạo VĐV, sự đầu tư cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng, chế
độ động viên khen thưởng trong thời gian qua. Từ đó xác định những tiêu chí
quan trọng trong công tác quản lý VĐV của Trung tâm trong thời gian tới.
Nội dung chính của phiếu thăm dò ý kiến tập trung vào một số vấn đề:
- Các tiêu chí trong giải pháp quản lý tác động đến chất lượng đào tạo
VĐV thể thao của tỉnh thời gian qua.
- Lựa chon giải pháp quản lý VĐV và đánh giá hiệu quả các giải pháp
thông qua thành tích thể thao và chất lượng đào tạo VĐV các môn thể thao của
Hải Dương qua các năm và với các tỉnh trong khu vực toàn quốc.
Phỏng vấn gián tiếp: Sử dụng phiếu hỏi đối với các cán bộ cùa Trung
ương, Vụ thể thao thành tích cao I,II, cán bộ quản lý các cấp tỉnh Hải Dương,
Phỏng vấn các chuyên gia, HLV, VĐV đã đạt được đẳng cấp và huy chương
quốc gia, quốc tế để tìm hiểu các thông tin trên phiếu hỏi.
2.1.3. Phương pháp quan sát sư phạm
Phương pháp này dùng để phân tích, khảo sát, đánh giá khách quan thực
trạng vấn đề quản lý chế độ sinh hoạt, đào tạo vận động viên của tỉnh Hải
Dương. Nhằm sử dụng bổ trợ cho lý luận, gắn liền với thực tiễn, đề tài tiến
hành quan sát tự nhiên, xã hội, quan sát, kiểm tra công tác huấn luyện, cách
thức, hình thức tập luyện của HLV và VĐV, hiệu quả việc sử dụng các công
trình thể thao như cơ sở vật chất sân bãi, trang thiết bị về TDTT, việc tổ chức
quản lý của ngành và tại trung tâm đào tạo HL thể thao của tỉnh.
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Phương pháp quan sát sư phạm nhằm đánh giá được nhu cầu, sở thích,
điều kiện sân bãi dụng cụ, số lượng VĐV các môn thể thao đang được tập
luyện và những điều còn thiếu sót phải khắc phục. Quan sát việc thục hiện kế
hoạch đào tạo VĐV thông qua giáo án huấn luyện, chu kỳ huấn luyện... và so
sánh đối chiếu với quá trình quản lý VĐV của các tỉnh trên toàn quốc để có
kinh nghiệm thực tiễn từ đó đề những phương án tối ưu, hiệu quả. Phương pháp
này là một trong những cơ sở để xác định giải pháp sẽ lựa chọn...
2.1.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
Sử dụng phương pháp thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá mức độ, hiệu
quả ứng dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đào tạo vận
động viên thể thao của Tỉnh Hải Dương.
Tác giả tự đối chứng, so sánh giữa các năm, các giai đoạn khác nhau, đặc
biệt là giai đoạn 2014-2016 với giai đoạn 2011-2013 về các mặt như; nhận thức
của cán bộ HLV, VĐV; về ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt các quy chế
quản lý của đơn vị. Chất lượng đào tạo VĐV, trình độ chuyên môn, thành tích
thi đấu các đội tuyển tại giải thể thao toàn quốc và quốc tế để so sánh đối chứng
các tiêu chí quản lý ở từng giai đoạn trên.
2.1.5. Phương pháp toán thống kê
Sử dụng phương pháp này trong quá trình xử lý các số liệu đã thu thập
được của quá trình nghiên cứu. Sử dụng các dạng mô hình thống kê để phân
tích, đánh giá và tìm ra các đặc điểm, dữ liệu, các yếu tố liên quan đến công tác
quản lý, đào tạo vận động viên.
Các tham số đặc trưng quan tâm là: x , W và được tính theo các công thức:
n

- Giá trị trung bình cộng ( x ):

x =

∑

i =1

n

xi
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W=

100 × (V2 − V1 )
%
0.5 × (V1 + V2 )

Trong đó:
- W: Là nhịp độ tăng trưởng.
- V1 và V2: Là kết quả kiểm tra lần trước (V1) và lần sau (V2).
- 100 và 0,5: Là hằng số. Trung bình cộng ( x ), Phương sai (σ2), Độ lệch
chuẩn (σ), Hệ số biến sai ( CV ), Hệ số tương quan (r), Sai số chuẩn của giá trị
trung bình ( σ x ), So sánh trung bình cộng của 2 mẫu (t), nhịp tăng trưởng
(W%).
Ngoài ra còn sử dụng phương pháp phân tích SWOT làm cơ sở xây dựng
giải pháp và phân tích dữ liệu trong “Phân tích dữ liệu khoa học” bằng chương
trinh Exell và SPSS 9.0.
2.2. Đối tượng và tổ chức nghiên cứu
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý VĐV tại Trung tâm đào tạo và huấn
luyện thể thao tỉnh Hải Dương.
2.2.2. Phạm vi nghiên cứu

- Là HLV, VĐV các đội tuyển thể thao tỉnh Hải Dương tại TTĐTHL gồm
tuyến 1,tuyến 2, tuyến 3 ...
- . Khách thể nghiên cứu phỏng vấn xác định tiêu chí ảnh hưởng đến hiệu
quả quản lý VĐV số lượng là : là 68 người. gồm 16 chuyên gia, các nhà khoa
học và các cán bộ quản lý của tỉnh, của sở VHTTDL
Phỏng vấn lựa chọn giải pháp quản lý sau khi xác định tiêu chí là 83
người gồm các chuyên gia, cán bộ quản lý các phòng của sở VHTT&DL, của
trung tâm, HLV có kinh nghiệm huấn luyện VĐV và đại diện phụ huynh.
- Khảo sát tính khả thi và thực tiễn của các giải pháp. Gồm: 42 người là các
nhà khoa học, cán bộ quản lý, HLV, phụ huynh và VĐV đẳng cấp: kiện tướng
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quốc gia .Tổ chức hội thảo với 30 nhà quản lý, đại diện sở, ngành và các chuyên
gia.HLV và một số VĐV kiện tướng cấp I quốc gia.
2.2.3. Địa điểm nghiên cứu
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương.
Sở VHTT&DL Hải Dương.
2.2.4. Các cơ quan phối hợp nghiên cứu
Tổng cục TDTT, Viện khoa học TDTT Việt Nam.
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Trường ĐHSP TDTT Hà Nội.
Các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia: Hà Nội, Đà Nẵng
Trung tâm Huấn luyện thể thao các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.
Nam định,Hà Nam,Thái Bình,Quảng Ninh....
2.2.5. Thời gian kế hoạch nghiên cứu
Căn cứ đề cương nghiên cứu đã được thông qua tại Hội đồng, trên cơ sở
kế hoạch nghiên cứu tổng thể xây dựng theo từng giai đoạn của quá trình nghiên
cứu: chuẩn bị, cơ bản, kết thúc.đã được Hội đồng phê duyệt.
Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành xây dựng kế hoạch ngiên cứu chi tiết
cho từng giai đoan từ 2014 đến 2017.
Giai đoạn chuẩn bị
- Quan sát đối tượng nghiên cứu để tìm ra giả thuyết khoa học
- Chọn đề tài nghiên cứu .Lập đề cương nghiên cứu
- Bảo vệ đề cương nghiên cứu trước hội đồng khoa học
- Phân tích và tổng hợp tài liệu liên quan, viết tổng quan của đề tài.
Giai đoạn cơ bản
- Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý VĐV tại TTĐTHL
tỉnh Hải Dương như :
+ Các văn bản, chỉ thị của TW của tỉnh về công tác quản lý, đào tạo VĐV thể
thao thành tích cao
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+ Cơ cấu ,tổ chức bộ máy ,số lượng chất lượng HLV thể thao
+ Thực trạng công tác tuyển chọn huấn luyện VĐVcác môn thể thao và các
nguồn kinh phí, XHH hỗ trợ cho đào tạo VĐV.
+ Chế độ chính sách ,cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng, đãi ngộ đảm bảo cho
công tác quản lý, huấn luyện VĐV
+ Nghiên cứu đánh giá tác động của các giải pháp quản lý mềm khác.
Công bố kết quả nghiên cứu bằng bài báo khoa học
- Xây dựng phiếu phỏng vấn, tiến hành phỏng vấn lựa chọn giải pháp
- Tổ chức hôi thảo về thực trang và giải pháp thể thao thành tích cao của tỉnh
Hải Dương đến năm 2020.
- Khảo sát tính khả thi ,thực tiễn của các giải pháp quản lý VĐV.
- Lựa chọn giải pháp có tính đặc thù ứng dụng tại Trung tâm.
- Đánh giá kết quả thực nghiệm ứng dụng
- Tổ chức khảo sát và đánh giá về kết quả nghiên cứu
- Công bố kết quả nghiên cứu bằng bài báo khoa học
Giai đoạn kết thúc
- Xử lý số liệu,và xin ý kiến của các nhà khoa học
- Viết hoàn chỉnh luận án và hoàn tất các thủ tục bảo vệ luận án
- Đưa phản biện (theo kế hoạch của khóa TC - SĐH)
- Bảo vệ luận án trước hội đồng khoa học cấp bộ môn và chỉnh sửa, hoàn thiện
luận án theo kết luận hội đồng cơ sở và bảo vệ trước hội đồng cấp trường.
Toàn bộ đề tài được tiến hành nghiên cứu,và áp dụng từ năm 2014 đến
tháng 12 năm 2017.
CHƯƠNG 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý vận động viên tại Trung
tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương
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3.1.1 Lựa chọn nội dung và các tiêu chí phản ảnh hiệu quả quản lý vận
động viên tại TTĐTHLTT tỉnh Hải Dương
Xét trên phương diện khoa học thì hiệu quả công tác quản lý nói chung
đều dựa vào hiệu quả tác động của các giải pháp quản lý và các yếu tố liên quan
đến quá trình tác động vào nó, do đó việc đánh giá thực trạng công tác quản lý
nói chung và quản lý VĐV tại Trung tâm ĐTHLTT tỉnh Hải Dương nói riêng
thực chất là đánh giá được các giải pháp quản lý đã và đang được tiến hành với
các yếu tố tác động đến quá trình quản lý VĐV tại đơn vị.
Căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu, nhiệm vụ của Trung tâm ĐTHL thể thao là đào
tạo VĐV TTTTC của tỉnh Hải Dương tham dự các giải thi đấu toàn quốc và cung
cấp VĐV cho đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế. Luận án đã nghiên
cứu và xác định tổng hợp các yếu tố, tiêu chí tác động trong các giải pháp quản lý
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và trình độ chuyên môn của các VĐV tại trung
tâm ĐTHL thể thao. theo các giai đoạn, quá trình áp dụng các giải pháp quản
lý:như :nhận thức của HLV,VĐV, chất lượng tuyển chọn VĐV, chất lượng đào
tạo, huấn luyện, thành tích thi đấu và số lượng VĐV đẳng cấp .....
Để xác định thực trạng các yếu tố, tiêu chí trong các giải pháp tác động
đến hiệu quả quản lý VĐV tại Trung tâm ĐTHL thể thao. Luận án tiến hành
phỏng vấn trao đổi tọa đàm các tiêu chí trong giải pháp quản lý tại TTĐTHL
thể thao tỉnh Hải Dương đã và đang thực hiện Trong quá trình xác định các nội
dung và tiêu chí để lựa chọn các tiêu chí có hiệu quả trong các giải pháp, luận
án đã tiến hành, phỏng vấn lấy ý kiến các chuyên gia, cán bộ quản lý, HLV và
đại diện phụ huynh VĐV. Từ đó đã xác định, đánh giá được các nội dung và
tiêu chí tác động trực tiếp của giải pháp quản lý VĐV tại Trung tâm.
Để đảm bảo tính khách quan trên cơ sở luận án đã đề xuất và xác định 49
tiêu chí tác động hiệu quả của các giải pháp quản lý VĐV.
Tác giả đã tiến hành phỏng vấn các chuyên gia, cán bộ quản lý, HLV, các
VĐV đạt đẳng cấp và một số phụ huynh VĐV để lựa chọn các tiêu chí trong các
giải pháp tác động đến quản lý VĐV tại trung tâm, với thang điểm đánh giá như
sau: Rất cần thiết 3 điểm; cần thiết 2 điểm; bình thường 1 điểm; không cần thiết 0
điểm. Đối tượng, số lượng phỏng vấn: Số lượng là 68 người gồm: 5 chuyên gia,
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21 cán bộ quản lý cấp sở, các phòng của sở VHTT&DL, của trung tâm, 42 HLV
có kinh nghiệm trực tiếp huấn luyện VĐV và đại diện Phụ huynh.
Nội dung các nhóm giải pháp quản lý VĐV của các phiếu phỏng vấn xác
định như sau :
- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nâng cao
nhận thức cho cán bộ HLV về công tác đào tạo VĐV thể thao hiện nay
- Cơ cấu tổ chức, công tác cán bộ số lượng, chất lượng của HLV:
- Xác định các môn thể thao trọng điểm và công tác tuyển chọn VĐV
- Xây dựng kế hoạch huấn luyện, chương trình huấn luyện NCKH.
- Cơ sở vật chất sân bãi tập luyện . Kinh phí và sử dụng hiệu quả nguồn
kinh phí đào tạo và các nguồn lực xã hội hóa.
- Công tác giáo dục quản lý con người: giáo dục chính trị, tư tưởng,.
- Học văn hóa nâng cao nhận thức làm cơ sở giải quyết đầu ra (việc
làm) cho VĐV sau khi không còn phát triển thành tích.
- Chế độ ưu đãi đặc thù ,chế độ chính sách đãi ngộ đối với VĐV:, (chế
độ dinh dưỡng, tiền công, tiền thưởng, giải quyết đầu ra việc làm...)
- Các nội dung giải pháp quản lý mềm: Hoạt động của các tổ chức đoàn
thể , các hoạt động ngoại khóa, phong trào thi đua, tổ chức sinh hoạt tập thể
trong tập luyện và trong thời gian thi đấu..
Kết quả phỏng vấn :
Để đảm bảo những tiêu chí trong các giải pháp là những tiêu chí có thể để
lựa chọn áp dụng thời gian tới nhằm nâng cao hiệu chất lượng đào tạo VĐV,
luận án đã loại bỏ các tiêu chí có điểm trung bình thấp dưới 2.0 điểm
Kết quả phỏng vấn luận án đã lựa chọn được 43/49 tiêu chí của 08 giải
pháp quản lý, với số điểm trên 2.0.
Kết quả được thể hiện tại bảng 3.1
3.1.2 Từ kết quả phiếu phỏng vấn tác giả đã xây dựng kế hoạch
nghiên cứu thực trạng các giải pháp quản lý đã được triển khai tại
TTĐTHLTT như sau:
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3.1.2.1: Quan điểm công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh đối với công tác đào tạo vận động viên thể thao thành tích
cao tỉnh Hải Dương
Quan điểm và mục tiêu của Tỉnh ủy là “... Phát triển thể thao thành tích
cao là động lực quan trọng góp phần phát triển phong trào TDTT quần chúng.
Nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, tăng cường thể lực và nâng
cao đời sống văn hóa, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện
thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...” [5] theo tinh thần nghị
quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV (2010 - 2015) lần thứ XVI nhiệm kỳ
2016 - 2020 đề ra.
Tại Quyết định số 1998/QĐ-UBND, ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh Hải
Dương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW của
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020” đã xác
định mục tiêu: “Tăng cường công tác đào tạo VĐV TTTTC của tỉnh, duy trì,
giữ vững, phát huy thành tích các môn thể thao mũi nhọn, truyền thống và
các môn thể thao kế cận chiến lược của tỉnh; tuyển chọn, xây dựng được lực
lượng VĐV hùng hậu, đảm bảo về số lượng và chất lượng, phấn đấu đoàn
thể thao tỉnh Hải Dương luôn đạt thành tích trong top đầu các tỉnh thành tại
các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc” [34].
Mục tiêu cụ thể về công tác đào tạo VĐV TTTTC
Hình thành hệ thống đào tạo VĐV năng khiếu tập trung (3 tuyến) vào
những môn mũi nhọn của tỉnh từ cấp cơ sở huyện, thị lên cấp tỉnh.
Tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu đội tuyển tỉnh nâng cao chất lượng
trình đọ chuyên môn đối với các môn: Bóng bàn, Điền kinh, Bắn súng, Bóng
chuyền nữ, Bắn súng, TTDN, Cử tạ, Cầu lông, Taewondo, Karatedo.và các
môn thể thao mới phát triển phù hơp đất và người Hải Dương.
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Phấn đấu đạt nhiều huy chương trong các giải trẻ, giải vô địch toàn
quốc, nhiều VĐV đẳng cấp đối với các môn thể thao mũi nhọn trọng điểm loại
I của tỉnh: Bắn súng, Bóng bàn, Điền kinh, Bơi lội, Bóng chuyền nữ, đua
thuyền quốc tế (Canoeing Rowing) và các môn thể thao kế cận chiến lược
khác của tỉnh đạt thứ hạng cao và phấn đấu. Đoàn thể thao tỉnh Hải Dương
xếp hạng trong top 10 tỉnh thành ngành tham dự các kỳ Đại hội TDTT toàn
quốc.
Từ những quan điểm trên, công tác TTTTC luôn là nhiệm vụ quan trọng
của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh giao cho ngành TDTT, thể hiện
sự quan tâm của Đảng, chính quyền và thể hiện sự phát triển của nền kinh tế xã
hội trong tỉnh. Vì vậy ngành TDTT đã xác định đây là một trong ba nhiệm vụ
chiến lược của ngành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, ngành TDTT,
các cấp, các ngành đã có chiến lược, xây dựng kế hoạch thực hiện và có những
công trình nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp quản lý, mô hình phù hợp với
đặc điểm của xã hội và sự phát triển kinh tế, đặc thù của từng cơ sở, địa phương
vào công tác đào tạo VĐV.
Qua nghiên cứu tác giả xác định công tác đào tạo, quản lý các tuyến VĐV
tài năng thể thao là một yêu cầu quan trọng trong thể thao thành tích cao của
tỉnh nhà và phải được triển khai một cách toàn diện có hệ thống và đảm bảo
đúng theo quy trình chung phát triển tài năng thể thao.
Triển khai thực hiện Nghị quyết 08/NQ-BCHTW ngày 01/12/2011 của Bộ
chính trị .Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU ngày
10/4/2012 trong đó chỉ rõ: “mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo tài
năng thể thao, phát triển TTTTC trên từng địa bàn và giao cho ngành VHTTDL
tập trung chỉ đạo, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển TTTTC trong những
năm tới dựa trên những thế mạnh, nguồn lực, điều kiện sẵn có của địa phương…
cần đổi mới công tác đào tạo vận động viên và thể thao thành tích cao với mục
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tiêu giữ vững vị trí trong top 10 tỉnh thành ngành mạnh nhất toàn quốc tại các
kỳ đại học TDTT toàn quốc..”, đồng thời UBND tỉnh Hải Dương ra Quyết định
số 1998/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 ban hành Chương trình hành động thực
hiện NQ/O8. Đặc biệt xác định nhiệm vụ công tác đào tạo VĐV TTTTC của
tỉnh Hải Dương đó là “ ..Tăng cường công tác đào tạo lực lượng VĐV, duy trì,
giữ vững phát huy thành tích các môn thể thao mũi nhọn, truyền thống… và
các môn thể thao trọng điểm của tỉnh” tăng cường cơ sở vật chất, sân bãi, dụng
cụ cho công tác đào tạo VĐV TTTTC, quy hoạch xây dựng khu liên hợp TDTT
cấp tỉnh, chỉ đạo dành đất cho các công trình TDTT các cấp. Chương trình hành
động của UBND tỉnh Hải Dương đã được triển khai sâu rộng đến các tổ chức
Đảng, chính quyền các cấp toàn tỉnh, đồng thời chương trình cũng xác định:
"Chú trọng phát triển thể thao trong trường học. Đảm bảo chương trình giáo
dục thể chất nội khoá của Bộ Giáo dục - Đào tạo, tăng cường công tác giảng
dạy ngoại khoá, mỗi học sinh phải chọn từ 1-2 môn thể thao yêu thích làm cơ
sở để phát hiện năng khiếu nhân tài cho tỉnh…” [34].
Để đẩy mạnh công tác đào tạo tài năng thể thao, năm 2008 UBND tỉnh
Hải Dương đã phê duyệt quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Hải Dương
và bổ sung một số chỉ tiêu có tính chiến lược phát triển TTTTC tỉnh Hải Dương
giai đoạn 2010-2020 [30]. Đồng thời đã chỉ đạo và phê duyệt Đề án “xây dựng
lực lượng VĐV TTTTC tham dự Đại hội TDTT lần thứ VII năm 2014 (Quyết
định số 2331/QĐ-UBND ngày 16/10/2012) [33] và Đề án xây dựng lực lượng
VĐV TTTTC tỉnh Hải Dương tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII
năm 2018 (Công văn số 113/TB-TU ngày 11/3/2016 của Thường trực tỉnh ủy,
Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 8/4/2016 của UBND tỉnh) với các mục
tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng đội tuyển thể thao nhằm đào tạo VĐV TTTTC
tỉnh Hải Dương một cách có hiệu quả [35].
Song bên cạnh đó, công tác đào tạo vận động viên của tỉnh còn gặp
không ít khó khăn, thách thức và hạn chế về sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp
ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đối với công tác đào tạo VĐV thể thao thành
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tích cao, vì vậy thành tích thể thao của tỉnh chưa bền vững, đặc biệt là các
môn thể thao Olympic, hệ thống tổ chức ngành thể thao chưa ổn định, quản
lý nhà nước về thể thao thành tích cao chậm đổi mới, ở một số ngành và một
số cấp chính quyền đôi khi chưa xác định được tầm quan trọng vai trò tích cực
của thể thao thành tích cao đối với việc tác động để phát triển thể thao quần
chúng, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa
phương.
Bảng 3.2. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND, ngành Văn hóa Thể thao & Du
lịch về công tác đào tạo VĐVthể thao thành tích cao tỉnh Hải Dương
TT
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Loại văn bản
Quy hoạch phát triển sự
nghiệp TDTT 10 năm của
tỉnh.
Đề án phát triển TTTTC
của tỉnh ủy, UBND tỉnh
Công văn của Tỉnh uỷ,
UBND tỉnh chỉ đạo về
công tác đào tạo VĐV.
Kế hoạch chỉ tiêu đào tạo
VĐV TT TTC của tỉnh
Quyết định giao chỉ tiêu
đào tạo VĐV năng khiếu
và thành tích cho các đội
tuyển thể thao
Thành lập hội đồng tuyển
chọn, kiểm tra VĐV.
Kế hoạch huấn luyện ngắn
hạn, trung hạn.
Kế hoạch thi đấu toàn quốc
các đôi tuyển TT

2013
Có Không

2014
Có Không

2015
Có Không

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

x

x

×

×
×
x

Nguồn tư liệu: Phòng quản lý thể thao, phòng tổ chức pháp chế, phòng kế
hoạch tài chính Văn phòng Sở VHTTDL phòng tập huấn thi đấu TTĐTHLTT
Từ kết quả bảng 3.2 cho thấy
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Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã quan tâm sâu sát về công tác
đào tạo VĐV TTTTC trong sự nghiệp TDTT của tỉnh đã chỉ đạo và phê duyệt các
quy hoạch, đề án, kế hoạch và được Sở VHTTDL Hải Dương triển khai một cách
triệt để chi tiết, ngành VHTTDL xác định đây là một nội dung quan trọng nhất
trong quá trình quản lý đào tạo VĐV TTTTC ở các tuyến 1, 2, 3 của tỉnh.
Tuy nhiên, sự chỉ đạo về công tác TTTTC của một số cấp ủy đảng và sự
quan tâm của một số sở, ngành có liên quan trong tỉnh chưa được thường xuyên
và phối hợp một cách đồng bộ. Trên thực tế tại trung tâm ĐTHLTT tỉnh Hải
Dương vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại cần tháo gỡ trong thời gian tới để đáp ứng
những yêu cầu đổi mới như:
Nhận thức trình độ về công tác đào tạo vận động viên của một số cán bộ
quản lý, HLV còn chưa đầy đủ, đôi khi còn biểu hiện lệch lạc, chưa chú trọng
và quan tâm thường xuyên công tác giáo dục phát triển toàn diện cho VĐV đặc
biệt vị trí, vai trò về công tác giáo dục ý thức, đạo đức cho VĐV.
Nhận xét : Công tác thể thao thành tích cao tỉnh Hải Dương muốn phát
triển tốt hơn, sâu hơn và hiệu quả hơn, cần phải có quy hoạch tổng thẻ theo từng
giai đoạn, từng năm, từng thời kỳ, đồng thời phải có sự kết hợp chặt chẽ với các
ban ,ngành đoàn thể của tỉnh và sự chỉ đạo thống nhất từ tỉnh tới các huyện thị
trong toàn tỉnh.
3.1.2.2 Cơ cấu, hệ thống tổ chức, quản lý VĐV tỉnh Hải Dương
Thực trạng về tổ chức bộ máy quản lý đào tạo VĐV và đội ngũ cán bộ
làm công tác quản lý, HLV của tỉnh Hải Dương được trình bày ở bảng 3.3 và
thực trạng hệ thống tổ chức quản lý VĐV tại trung tâm: Sơ đồ 3.3.
Bảng 3.3: Lực lượng cán bộ quản lý, huấn luyện viên,hướng dẫn
viên phục vụ cho công tác đào tạo vận động viên
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TT
I.
1.1

1.2

II

III

Loại cán bộ
CẤP TỈNH
Tổng số:
Cán bộ quản lý.
Cán bộ chuyên môn.
Cán bộ phục vụ.
Trình độ trên Đại học.
Trình độ Đại học.
Cơ cấu:
Ban giám đốc Sở
Phòng nghiệp vụ Sở.

Năm
2013 2014 2015 2016 W1-2

W2-3

W3-4

0.0
3.0
0.0
0.0
3.2

0.0
4.3
0.0
0.0
4.7

0.0
6.9
0.0
0.0
7.4

165
10
65
30
5
60

167
10
67
30
5
62

170
10
70
30
5
65

173
10
75
30
5
70

2
5
2
40

2
5
2
42

2
5
2
45

2
5
2
48

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
4.8

0.0
0.0
6.9

0.0
0.0
6.4

114
12
36
30
30
6

120
12
42
30
34
2

120
12
42
30
34
2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
15.3
0.0
12.5
-100.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

120
120

120
120

120
120

0.0

0.0

0.0

Phòng KH-TC.
Trung tâm ĐT HLTT tỉnh.
CẤP HUYỆN, THỊ (12 ĐV)
Tổng số
114
Cán bộ quản lý.
12
Cán bộ Nghiệp vụ.
36
Cán bộ phục vụ.
30
Trình độ Đại học.
30
Trình độ cao đẳng
6
CẤP XÃ, PHƯỜNG (265 ĐV)
Tổng số:
120
Cán bộ nghiệp dư kiêm nhiệm. 120

Phòng HC-TH

Trung tâm Đào tạo Huấn luyện TT

Các đội
tuyển thi đấu

Các Bộ Môn
Thể thao

Phòng Quản lý Đào
tạo

Phòng Kế Hoạch
Tài Chính

Phòng Tập
huấn, Thi đấu

Thanh Tra Sở

Sơ đồ 3.3: Thực trạng về hệ thống tổ chức, quản lý tại TTĐTHL thể thao

Phòng NV TDTT

Sở VHTTDL

UBND Tỉnh
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Nhà thi đấu
TDTT
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Từ kết quả thu được ở bảng 3.3 và sơ đồ 3.3 cho thấy:
Cơ cấu bộ máy quản lý ngành VHTT&DL và trung tâm ĐTHLTT của
Hải Dương hiện nay là tương đối gọn nhẹ so với các Sở VHTT&DL của các
tỉnh như Thanh Hoá, Quảng Ninh, Nam Định..., và phù hợp với điều kiện địa
phương và công tác đào tạo VĐV của tỉnh.
Số lượng cán bộ HLV các năm 2014, 2015 so với các năm 2012 và 2013
đã có sự bổ sung, tuyển dụng thêm, cán bộ, HLV mới, nhưng với số lượng
không nhiều. Điều này chứng tỏ rằng, chỉ tiêu biên chế về HLV và cán bộ
chuyên trách TDTT của tỉnh và của Trung tâm rất hạn chế.
Về lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn... làm công tác huấn
luyện chuyên môn còn yếu và còn thiếu. Mặt khác, số cán bộ HLV có trình độ
trên Đại học còn ít điều này đã ảnh hưởng đến công tác NCKH ,quản lý, đào
tạo huấn luyện VĐV các môn thể thao tại trung tâm.
Nhận xét: Nhìn một cách tổng thể trong năm 2013 -2015 bộ máy tổ chức
TDTT thuộc Sở VHTTDL và các cấp đã được UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện,
thị xã, thành phố kiÖn toµn bổ sung kịp thời, c«ng t¸c đào tạo cán bộ và bố trí
phân công nhiệm vụ công tác cho cán bộ TDTT một cách cơ bản ; toàn tỉnh có
12/12 huyện, thị xã, thành phố thành lập trung tâm văn hóa - thể thao cấp huyện
có nhiệm vụ đào tạo mở các lớp VĐV nghiệp dư. Có 12/12 huyện, thị xã, cán
bộ TDTT được đề bạt bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý Trưởng hoặc phó các
đơn vị cấp huyện. Cấp Sở có 100% cán bộ từ Trưởng, phó phòng, thủ trưởng
các đơn vị trực thuộc được đào tạo chuyên ngành TDTT có trình độ Đại học,
Thạc sĩ và đã được bồi dưỡng về năng lực quản lý nhà nước và quản lý chuyên
ngành về TDTT
Tuy nhiên tổ chức bộ máy từ huyện đến xã, số biên chế cán bộ TDTT
còn quá ít so với yêu cầu, mỗi huyện chỉ có 2 - 3 cán bộ biên chế, cấp xã có 1
cán bộ phụ trách công tác Văn hóa - Xã hội đồng thời kiêm công tác TDTT.
toàn tỉnh có 120/265 xã, phường có hướng dẫn viên chuyên trách TDTT được
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hưởng phụ cấp hàng tháng của tỉnh. Như vậy, hướng dẫn viên cấp cơ sở để
chăm lo cho công tác phát hiện VĐV năng khiếu ở các cơ sở để cung cấp cho
tuyến tỉnh đào tạo còn hạn chế còn thiếu cán bộ chưa đủ đáp ứng phong trào.
Mặt khác lực lượng HLV làm công tác huấn luyện một số môn thể thao
mới phát triển tại Trung tâm Đào tạo HLTT của tỉnh còn thiếu và nếu có chỉ là
hợp đồng đây là một khó khăn, hạn chế tới công tác đào tạo VĐV TTTTC.
Quy trình quản lý đào tạo VĐV tại TTĐTHL tỉnh Hải Dương
Quản lý là một chu trình khép kín có liên quan chặt chẽ với nhau nhằm
đề ra và kiểm tra thực hiện những quyết định cụ thể. Quy trình quản lý có một
số giai đoạn: Thông qua quyết định, tổ chức thực hiện, thu nhập và xử lý thông
tin, kiểm tra, đánh giá, tổng kết. Như vậy sơ đồ quy trình tổ chức quản lý công
tác đào tạo VĐV các đội tuyển được trình bày ở sơ đồ 3.4
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VĐV

Thông qua
Quyết định

Xác
định
mục
tiêu
và
nhiệm
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các
nhóm
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Những
nhân
tố chi
phối
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đạt
được
mục
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Lập kế
hoạch
huấn
luyện

Thu nhận và
xử lý thông tin

Tiến
hành
quá
trình
giảng
dạy
huấn
luyện

Quan
sát

Hệ
thống
kiểm
tra

Tổng kết

Tính
toán,
ghi
chép

Sơ đồ 3.4: Quy trình tổ chức quản lý đào tạo
vận động viên tại Trung tâm ĐTHL tỉnh Hải Dương
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Căn cứ vào quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT giai đoạn 2010- 2020
của tỉnh nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng, tỉnh Hải Dương tập
trung chú trọng đào tạo đội tuyển trẻ và VĐVcác môn thể thao trọng điểm của
tỉnh nhằm tạo ra nguồn lực có chất lượng cao làm nhiệm vụ thi đấu mang vinh
quang cho tỉnh và cung cấp tài năng cho quốc gia [30].
Quy trình quản lý đào tạo VĐV thể thao tại trung tâm ĐTHLTT tỉnh Hải
Dương được chia thành 03 tuyến : tuyến đội tuyển,tuyến năng khiếu ( luân huấn
và tuyến nghiệp dư cơ sở.
Trong những năm gần đây đã hướng công tác đào tạo VĐV vào hệ thống từ
cơ sở, huyện đến tỉnh, chính vì vậy Sở VHTTDL đã ký kế hoạch phối hợp với
Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức nhiều lớp năng khiếu thể thao nghiệp dư
đưa vào hệ thống trường học các cấp; Trung tâm Đào tạo HL VĐV tỉnh và 12
Trung tâm thể dục thể thao, Trung tâm VH-TT cấp huyện phối hợp tổ chúc
nhiều lớp năng khiếu nghiệp dư cơ sở trong dịp hè, đối tượng tập trung vào độ
tuổi thiếu niên, nhi đồng. Một số câu lạc bộ năng khiếu nghiệp dư các môn đã
có tÝnh xã hội hoá nhằm hổ trợ thêm nguồn kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất
dụng cụ tập luyện cho VĐV hoạt động ngoại khóa.
Trung tâm Đào tạo huấn luyện thể thao đã từng bước xây dựng kế hoạch
đào tạo VĐV theo xu hướng thống nhất từ tuyến cơ sở đến đội tuyển tỉnh, phù
hợp điều kiện kinh tế địa phương
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo đã được Sở VHTT&DL phê duyệt, Lãnh
đạo trung tâm giao nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể cho các đội thể thao thông qua
hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị.
Trên cơ sở nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể được giao, HLV các đội năng
khiếu, các lớp nghiệp dư cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch huấn luyện
năm, trong đó có kế hoạch tham gia thi đấu các giải thể thao của tỉnh, khu vực.
Riêng tuyến đội tuyển của tỉnh tham gia thi đấu các giải trẻ, giải vô địch, giải
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mở... nằm trong hệ thống thi đấu Quốc gia và khu vực Đông Nam Á. được
Giám đốc sở phê duyệt kế hoạch.
Bên cạnh đó đã có sự kiểm tra đôn đốc đánh giá chất lượng đào tạo
chuyên môn. (6 tháng 1 lần) đồng thời các VĐV năng khiếu ( luân huấn ) được
kiểm tra sức khỏe định kỳ theo tháng, quý...
Những VĐV nghiệp dư cơ sở có khả năng phát triển được tuyển chọn
vào chương trình năng khiếu tỉnh, tập trung để đào tạo tại Trung tâm Đào tạo
HLTT tỉnh các VĐV được chi phí toàn bộ chế độ sinh hoạt, học phí văn hóa,
trang thiết bị tập luyện và thi đấu. ..trong quá trình đào tạo.
Các bộ phận như HLV, y bác sĩ, nhà bếp, quản trị hành chính... đã phối
hợp hoạt động thực hiện công tác giao góp phần vào công tác quản lý VĐV.
Công tác kiểm tra đôn đốc các bộ phận được thực hiện hàng ngày, tuần,
tháng, quý. Cuối năm đơn vị tổng kết đánh giá để rút kinh nghiệm đồng thời
đề ra kế hoạch năm tới hiệu quả hơn. công tác kiểm tra, đánh giá được thể hiện
qua đánh giá ý thức chấp hành của đội ngũ HLV, VĐV cũng như chỉ tiêu thành
tích của các đội tuyển thể thao.
Nhận xét ; Quy trình quản lý VĐV tại trung tâm tuy đã có sự cải tiến song đôi
khi chưa được thường xuyên liên tục, sâu sát vì vậy cũng ảnh hưởng một phần
đên hiệu quả quản lý VĐV taị trung tâm , hiện nay mới chỉ chủ yếu tập trung
vào các môn mũi nhọn truyền thống của tỉnh và các môn thể thao cá nhân có
khả năng đạt thành tích cao.
3.1.2.3 Xác định các môn thể thao trọng điểm và công tác tuyển chọn vận
động viên thể thao
Công tác tuyển chọn VĐV của tỉnh thường được tuyển chọn từ nguồn
thanh, thiếu niên, nhi đồng ở độ tuổi từ 9 - 16 thuộc các huyện, thành phố trong
địa bàn toàn tỉnh, đang tham gia học văn hoá tại các trường phổ thông.
Hình thức tuyển chọn:
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Thông qua hệ thống phát thanh truyền hình, báo chí để tuyên truyền,
động viên sự ham thích của tuổi trẻ có năng khiếu thể thao.
Thông báo dưới hình thức công văn về tận các xã, phường toàn tỉnh, các
trường phổ thông, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.
Thông qua các giải thể thao trong ngành giáo dục đào tạo tổ chức để phát
hiện VĐV năng khiếu như: Giải Điền kinh THCS, THPT ...
Thông báo trong các hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch năm, tổng
kết một đợt hoạt động, đặc biệt trong các hội nghị chuyên đề của ngành giáo
dục, thông qua các giáo viên TDTT để tăng cường công tác phát hiện năng
khiếu thể thao các cơ sở.
Quy mô tuyển chọn:
Thông qua các giải thanh thiếu niên học sinh, Hội khoẻ Phù đổng, của
trường, huyện, cụm, tỉnh hàng năm.
Tổ chức giao lưu thông tin đối với giáo viên thể chất các cấp sau đó khảo
sát kết quả theo cụm, khu vực và trong toàn tỉnh.
Tuyển chọn qua các kỳ kiểm tra định kỳ đối với các lớp nghiệp dư cơ sở, quy
mô tuyển chọn nhanh gọn, có thể làm sơ tuyển theo từng đợt, từng môn, có thể
thành lập hội đồng cùng xét tuyển nhiều môn một lúc và chia ra nhiều nhóm.
Tiêu chuẩn tuyển chọn: Căn cứ vào đặc điểm cụ thể từng môn mà có hệ
thống Test và tiêu chuẩn tuyển chọn riêng. Căn cứ vào các bảng điểm tuyển
chọn các môn thể thao của tác giả Bùi Quang Hải theo xu hướng ngày càng cao
hơn,phù hợp với đáp ứng yêu cầu chung của quốc tế và khu vực,nhìn chung
công tác tuyển chọn được căn cứ vào một số tiêu chí cơ bản sau:
Phân tích lý lịch gia đình
Đặc điểm cá nhân: Về thể hình, chức năng hệ thần kinh, tố chất thể lực
(nhanh mạnh bền khéo dẻo...) khả năng chịu lượng vận động, hệ thống tim
mạch các phẩm chất đạo đức, ý chí ,kiến thức xã hội...
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Thời gian huấn luyện:
Thông thường VĐV qua tuyển chọn ban đầu được đào tạo ở các trung
tâm cấp huyện, thị và các lớp nghiệp dư cơ sở trong địa bàn, thời gian tập luyện
từ 6 tháng đến 1 năm. Sau đó được tổ chức kiểm tra đưa vào hệ thống đào tạo
năng khiếu của tỉnh, những VĐV được đưa vào năng khiếu tỉnh có thể tuyển
chọn qua các kỳ kiểm tra hoặc qua các giải thanh thiếu niên. Vào học năng
khiếu, nếu tập luyện tốt kiểm tra đạt các tiêu chuẩn chuyên môn thì tiếp tục đào
tạo nếu không thì bị đào thải. Số VĐV được tuyển vào năng khiếu (luân huấn)
chính thức được đào tạo tại trung tâm, các VĐV được tiến hành ký hợp đồng
giữa đơn vị đào tạo với VĐVcó sự chứng kiến của phụ huynh VĐV và được
chuyển về học văn hoá tại các trường PT gần trung tâm.
3.1.2.4 Thực trạng kế hoạch đào tạo lực lượng VĐV tại TTĐTHL .
Như đã trình bày ở trên mỗi đội, mỗi môn thể thao đều xây dựng kế
hoạch đào tạo, chương trình huấn luyện và kế hoạch tập huấn, thi đấu trình Ban
giám đốc trung tâm phê duyệt. Đồng thời phải xây dựng kế hoạch huấn luyện
tuần, thông qua phòng đào tạo và Ban giám đốc trung tâm duyệt, căn cứ kế
hoạch của các HLV, lãnh đạo phòng nghiệp vụ, lãnh đạo trung tâm cùng phòng
đào tạo kiểm tra thực tế công tác huấn luyện tại các lớp, đội tuyển. Như vậy,
đầu mỗi tuần (vào sáng thứ 2) tại cuộc họp giao ban của trung tâm, HLV trưởng
các đội, môn thể thao báo cáo kế hoạch huấn luyện và lãnh đạo của bộ phận
quản lý nhận xét, đánh giá công tác huấn luyện tuần của từng HLV.
HLV các đội, môn thể thao đều có giáo án huấn luyện cụ thể cho từng
buổi tập. Những đặc điểm đặc biệt của từng buổi tập được các HLV ghi lại vào
sổ chuyên môn để điều chỉnh cho phù hợp với từng VĐV ở buổi tập sau.
Hàng năm HLV các môn làm kế hoạch huấn luyện và thi đấu trình bày
trước hội đồng Trung tâm và Sở, căn cứ nguồn ngân sách được cấp hàng năm
lãnh đạo trung tâm phê duyệt các phương án dã ngoại, tham gia các giải toàn
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quốc và khu vực, kế hoạch đó phải xác định rõ chỉ tiêu thành tích sau đó trình
lãnh đạo Sở phê duyệt để thực hiện.
Hạn chế : Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và giáo án huấn luyện của
một số HLV còn hình thức, sơ xài, chưa bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, và
xác định “điểm rơi” của các VĐV tại các giải thi đấu cơ bản và chu kỳ đại hội
TDTT, Hội khỏe Phù Đổng và các giải thi đấu quan trọng trong năm.Vì vậy đã
ảnh hưởng đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ thành tích của VĐV.
Bảng 3.4. Lực lượng đào tạo VĐV các môn tại TTĐTHL thê thao tỉnh Hải
Dương
Môn

Bóng bàn

Bóng
chuyền

Bắn súng,
bắn đĩa bay

Điền kinh
Bơi lặn
Rowing

Đối tượng

Năm
2014

2015

2016

W1-2

W2-3

Tuyến nghiệp dư

50

62

74

21.4

17.6

Năng khiếu tỉnh

40

50

60

22.2

18.1

Năng khiếu mục tiêu

12

12

12

0.0

0.0

Đội tuyển

22

26

30

16.6

14.2

Tuyến nghiệp dư

0

0

0

Năng khiếu tỉnh

50

60

65

18.1

8.0

Tuyển trẻ

16

16

16

0.0

0.0

Nữ đội mạnh

16

20

24

22.2

18.1

Tuyến nghiệp dư

36

48

60

28.5

22.2

Năng khiếu tỉnh

45

50

60

10.5

18.1

Tuyển trẻ

16

20

24

22.2

18.1

Đội tuyển

16

20

24

22.2

18.1

Tuyến nghiệp dư

48

60

72

22.2

18.1

Năng khiếu tỉnh

18

20

20

10.5

0.0

Tuyến nghiệp dư

36

36

48

0.0

28.5

Năng khiếu tỉnh

14

15

16

6.9

6.4

Năng khiếu

18

18

18

0.0

0.0
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Môn

Canoe

Đấu kiếm

Cử tạ

Pencak
Silat
Khiêu vũ
thể thao

Vovinam

Taekwondo

Aerobic
Bắn cung

Đối tượng

Năm
2014

2015

2016

W1-2

W2-3

Tuyến trẻ

14

14

16

0.0

13.3

Đội tuyển

12

12

14

0.0

15.3

Năng khiếu

12

12

14

0.0

15.3

Tuyến trẻ

18

18

18

0.0

0.0

Đội tuyển

14

14

16

0.0

13.3

Nghiệp dư

12

12

12

0.0

0.0

Tuyến trẻ

16

16

18

0.0

11.7

Đội tuyển

15

15

16

0.0

6.4

Nghiệp dư

12

12

12

0.0

0.0

Tuyến trẻ

18

18

18

0.0

0.0

Đội tuyển

14

16

16

13.3

0.0

Nghiệp dư

36

48

48

28.5

0.0

Tuyến trẻ

16

16

18

0.0

11.7

Đội tuyển

12

14

14

15.3

0.0

Nghiệp dư

12

12

24

0.0

66.6

Tuyến trẻ

6

6

6

0.0

0.0

Đội tuyển

4

4

6

0.0

40.0

Nghiệp dư

12

12

12

0.0

0.0

Tuyến trẻ

8

8

8

0.0

0.0

Đội tuyển

10

12

12

18.1

0.0

Nghiệp dư

12

12

12

0.0

0.0

Tuyến trẻ

8

8

12

0.0

40.0

Đội tuyển

10

12

8

18.1

-40.0

Nghiệp dư

24

24

36

0.0

40.0

Tuyến trẻ

8

8

8

0.0

0.0

Đội tuyển

8

8

12

0.0

40.0

Tuyến nghiệp dư

0

0

0
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Môn

Đối tượng

Wushu

Năm
2014

2015

2016

W1-2

W2-3

Năng khiếu tỉnh

50

60

65

18.1

8.0

Đội tuyển

14

16

16

13.3

0.0

Nghiệp dư

36

48

48

28.5

0.0

Tuyến trẻ

16

16

18

0.0

11.7

Đội tuyển

12

14

14

15.3

0.0

Nguồn tư liệu: phòng Quản lý huấn luyện, phòng tập huấn thi đấu Trung
tâm đào tạo huấn luyện thể thao, phòng quản lý thể thao Sở VHTTDL
Từ kết quả thu được ở bảng 3.4 cho thấy:
Lực lượng VĐV các môn thể thao không có sự tăng trưởng đều, một số
môn thể thao, số lượng VĐV ở các tuyến ít hoặc giảm đi. Tuyến các VĐV
năng khiếu của tỉnh chỉ tập trung vào một số môn: Điền kinh, Bóng chuyền,
Bắn súng, Bóng bàn, các môn võ.....
Nhìn chung, đặc điểm tỉnh Hải Dương là một tỉnh tiềm năng kinh tế còn
hạn chế, nên không thể đầu tư đào tạo các môn thể thao tập thể tốn kém như
Bóng đá, mà chỉ hướng thành tích môn thể thao có tính cá nhân. Ngắn nhỏ
khéo... Căn cứ vào địa hình Hải Dương là một tỉnh có nhiều đồi núi, nên chọn
các môn Điền kinh có tính phát triển sức bền như chạy cự ly trung bình và dài,
hoặc địa lý tự nhiên như sông ngòi nhiều, nên chọn các môn Thể thao dưới
nước. Trong những năm gần đây ngành TDTT Hải Dương đã có hướng đào tạo
các môn thể thao mới trên cơ sở con người Hải Dương và địa điểm thực tế của
tỉnh nhà, công tác đào tạo đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tại các
giải toàn quốc, VĐV Hải Dương đã giành được một số huy chương như: Điền
kinh, Bơi lội, Đua thuyền quốc tế, Silat, Cử tạ, Bắn súng, Đấu kiếm... Môn
Bóng chuyền đối với Hải Dương là một môn có truyền thống, hiện tại tỉnh có
đội Bóng chuyền Nam A1 toàn quốc, và đội bóng chuyền Nữ hạng đôi mạnh
quốc gia, tiến tới việc đào tạo đỉnh cao Bóng chuyền Nữ và VĐV Bóng bàn
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tỉnh Hải Dương sẽ dần đưa vào xã hội hoá, tập trung đào tạo VĐV để cung cấp
cho các doanh nghiệp và công ty trong địa bàn vừa giải quyết đầu ra cho VĐV
vừa tăng nguồn kinh phí đào tạo.
3.1.2.5 Cơ sở vật chất, địa điểm tập luyện, kinh phí đào tạo, công tác
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình quản lý đào tạo vận động viên
- Trên cơ sở khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ, HLV, hướng dẫn viên
tỉnh Hải Dương, hiện nay toàn tỉnh có 110 HLV tham gia vào công tác đào tạo
VĐV, tại Trung tâm cấp tỉnh có 75 HLV trực tiếp còn lại là các Trung tâm cấp
Huyện và các lớp năng khiếu nghiệp dư tuyến cơ sở trong trường học. Đa số
HLV có trình độ Đại học, có 04 trình độ Thạc sỹ... thực tế cho thấy cơ sở trang
thiệt bi máy móc hiện đại ứng dụng vào công tác tuyển chọn VĐV của Hải
Dương còn hạn chế cũng như áp dụng những phương pháp huấn luyện các bài
tập có tính hệ thống khoa học và áp dụng phương tiện hiện đại vào huấn luyện
của các HLV chưa nhiều, đặc biệt một số HLV xây dựng kế hoạch huấn luyên,
giáo án, ghi sổ nhật ký còn sơ sài, không bám sát kế hoạch tổng thể và theo nếp
cũ .. dẫn đến chất lượng huấn luyện VĐV chưa cao...
Nhận xét : Trong xu thế tiềm lực khoa học, công nghệ và trình độ dân trí
đã trở thành nhân tố quyết định sức mạnh và vị trí của mỗi quốc gia trên Thế
giới, cũng như thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, của
ngành TDTT, thì việc nâng cao đội ngũ khoa học kỹ thuật nhằm đáp ứng những
thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào quá trình đào tạo là vấn đề
mang tính quyết định tới sự phát triển lớn mạnh của TTTTC Việt Nam nói
chung và của tỉnh Hải Dương. Vì vậy thời gian tới ngành VHTTDL tỉnh nhà
cần đầu tư nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, HLV phù hợp với xu thế phát
triển hiện nay như sau:
- Xây dựng kế hoạch chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học, HLV
có trình độ cao.
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- Trong kế hoạch công tác hàng năm, cần đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ
cụ thể về số lượng cán bộ, HLV đăng ký theo học các chương trình đào tạo
Thạc sĩ, huấn luyện nâng cao trong nước và Quốc tế, các lớp IOC của các Liên
đoàn thể thao trong nước và khu vực.
- Tận dụng và cũng cố các trang thiết bị kỹ thuật hiện có của tỉnh, tích
cực đăng cai các giải thi đấu Trung ương nhằm tạo nguồn hỗ trợ về cơ sở vật
chất tăng cường cho công tác đào tạo.
- Cần xây dựng định mức đầu tư kinh phí phù hợp nghiên cứu khoa học
cho công tác tuyển chọn VĐV và công tác quản lý đào tạo.
Đồng thời tranh thủ hợp tác và khai thác tiềm lực của liên ngành TDTT
với ngành Giáo dục đào tạo hiện nay vì đội ngũ giáo viên TDTT đang trực tiếp
giảng dạy tại các trường phổ thông trên toàn tỉnh có 234 người, trong đó trình
độ Đại học TDTT chiếm 87%. Đây là một nguồn nhân lực tương đối mạnh để
tập trung chỉ đạo phát triển mở các lớp nghiệp dư cơ sở. Bên cạnh đó tăng
cường mối quan hệ giữa Sở VHTTDL với các Trung tâm huấn luyện Quốc gia
và các Liên đoàn Thể thao, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ và giúp đỡ trong công tác
đào tạo thành tích cao cho tỉnh trước mắt và lâu dài.
Một trong những điều kiện tiên quyết trong đào tạo thể thao thành tích
cao đó là nguồn kinh phí. Kinh phí chi cho đào tạo VĐV các tuyến của tỉnh Hải
Dương được trình bày tại bảng 3.6.
Trang phục cung cấp cho VĐV để tập luyện hàng ngày còn rất hạn chế,
đôi khi chưa kịp thời mặc dù đã có văn bản hướng dẫn của các ngành chức
năng, nhưng việc thực hiện đối với VĐV còn chậm đồng thời chưa đáp ứng
được nhu cầu tập luyên nâng cao cho VĐV hiện nay cụ thể 01 VĐV được cấp
02 bộ quần áo tập ngắn, 01 bộ quần áo tập dài, 02 đôi giày ba ta trong một năm
tập luyện số trang thiết bị trên không đủ cho VĐV tập luyện nâng cao.
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Việc thực hiện chế độ ưu đãi và chế độ khen thưởng đối với VĐV chưa
kịp thời và tương xứng với công sức của VĐV. Trong những năm qua công tác
này cũng đã được từng bước khắc phục nhưng hiệu quả vẫn còn thấp, UBND
tỉnh chỉ xét khen thưởng thành tích cho VĐV thi đấu một số loại giải: Seagame,
Asiad, giải vô địch, giải trẻ quốc gia và không khen thưởng các loại giải khác
chính vì vậy đã làm hạn chế đến việc động viên khuyến khích sự hăng say tập
luyện của VĐV, nhất là đối với VĐV tài năng là một trong những nguyên nhân
làm ảnh hưởng tới thành tích thể thao của VĐV.
Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo VĐV tai TTĐT HL thể
thao tỉnh Hải Dương
. Dụng cụ, trang thiết bị
Để đáp ứng nhu cầu tập luyện nâng cao thành tích thể thao đòi hỏi yêu
cầu về dụng cụ tập luyện ngày càng tăng lên. Đáng chú ý là những dụng cụ,
trang thiết bị thiết yếu để phục vụ cho công tác huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật
và thể lực cho VĐV chưa đáp ứng nhu cầu tập luyện các môn, một số cơ sở vật
chất tối thiểu như sân tập Điền kinh, Bóng chuyền bãi biển, Sàn tập đấu
kiếm..súng đạn thể thao...còn thiếu Tại Trung tâm huấn luyện đào tạo VĐV
chưa có máy móc, thiết bị nào để giúp cho công tác tuyển chọn, huấn luyện
nâng cao. Đây là một trong những nguyên nhân làm hạn chế tới kết quả đào tạo
và thành tích của VĐV.
Từ những thực tế cơ sở vật chất trên, đòi hỏi ngành TDTT Hải Dương
phải đầu tư mua sắm hơn nữa về các trang thiết bị dụng cụ tập luyện cho
TTĐTHLTT để giúp cho công tác đào tạo đạt kết quả.

Thực trạng các công trình thể thao phục vụ cho công tác đào tạo VĐV.
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Để đánh giá Thực trạng các công trình TDTT tỉnh Hải Dương phục vụ
cho công tác đào tạo chúng tôi đã tiến hành khảo sát các công trình phục vụ
công tác đào tạo VĐV của tỉnh Hải Dương được trình bày tại bảng 3. 5
Bảng 3.5: Các công trình thể thao phục vụ cho công tác đào tạo
vận động viên tại Trung tâm thể thao tỉnh Hải Dương
TT

Hạng mục
công trình

ĐVT

Số lượng hiện có
2014

2015

2016

W1-2

W2-3

1

Sân Bóng đá

Cái

5

7

7

33.3

0.0

2

Sân B chuyền

Cái

7

7

8

0.0

13.3

3

Nhà tập luyện

Cái

2

3

3

40.0

0.0

4

Sân Cầu lông

Cái

12

12

12

0.0

0.0

5

Sân Điền kinh

Cái

3

3

3

0.0

0.0

6

Bể bơi

Cái

5

6

7

18.1

15.3

7

Đường chạy

Cái

1

2

2

66.6

0.0

8

Sân BC Bãi biển

Cái

1

2

2

66.6

0.0

9

Sân Tenis

Cái

8

10

10

22.2

0.0

10

Bàn Bóng bàn

Cái

16

18

20

11.7

10.53

11

Trường bắn

Cái

2

2

3

0.0

40.0

12

Đường tập kiếm

Bộ

2

2

3

0.0

40.0

13

Thảm tập võ

Bộ

3

4

4

28.5

0.0

14

Đườngđua thuyền

2

2

3

0.0

40.0

15

Dance spost

1

1

2

0.0

66.6

Nguồn tư liệu: phòng Quản lý huấn luyện, phòng tập huấn thi đấu Trung tâm
ĐTHLTT, phòng quản lý thể thao, phòng kế hoạch tài chính Sở VHTTDL
Từ kết quả thu được ở bảng 3.5 cho thấy: Trong 2 năm, các công trình
phục vụ cho tập luyện, thi đấu các môn thể thao là có sự đầu tư xây dựng đáng
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kể. Đặc biệt là các công trình mang tính trọng điểm như: Nhà tập luyện, nhà thi
đấu, sân tập luyện và thi đấu Cầu lông, bể bơi... được quan tâm đầu tư xây dựng,
đã đáp ứng được một phần nhu cầu tập luyện của các VĐV và quần chúng nhân
dân.
Song thực tiễn cho thấy, điều kiện sân bãi của tỉnh để phục vụ cho công
tác đào tạo VĐV của các môn thể thao còn thiếu nhiều so với nhu cầu tập luyện,
hầu hết các công trình thể thao xây dựng chưa đúng tiêu chuẩn. một số sân bãi
xuống cấp không có điều kiện sửa chữa, riêng nhà thi đấu TDTT tỉnh đã thực
hiện hoạch toán lấy thu bù chi hoạt động nên đã ảnh hưởng tới thời gian tập
luyện của các đội. Sân vận động của trung tâm đào tạo huấn luyện thể thao chưa
được hoàn thiện, mặt khác hàng ngày lượng VĐV vào tập quá lớn, một số môn
phải tập bổ trợ phía ngoài hoặc phải học ghép môn này với môn khác, vị trí tập
luyện của VĐV bóng bàn phải tập nhờ tầng hầm của nhà hát nhân dân tỉnh, các
VĐV đua thuyền Quốc tế phải tập huấn dã ngoại ở các địa phương khác, các
lớp nghiệp dư tại tuyến cơ sở sân bãi tập luyện chủ yếu là tận dụng ngoài trời
và sân bãi của các trường phổ thông hoặc nhà tập của một số cơ quan đơn vị
trong địa bàn...
Nhận xét: Sân bãi và dụng cụ để phục vụ tập luyện đối với lực lượng VĐV
các tuyến là rất cần thiết trong quá trình đào tạo, đặc biệt sân bãi phải đảm bảo
đủ diện tích đúng tiêu chuẩn, dụng cụ tập phải đa dạng phong phú mới kích
thích sự hưng phấn trong tập luyện cho VĐV, đảm bảo an toàn trong tập luyện
và thi đấu. Song đối với điều kiện của tỉnh Hải Dương thì vấn đề này còn hết
sức khó khăn chưa thể đáp ứng ngay trong những năm gần đây được. Hiện nay
chưa có sân vận động cấp tỉnh, sân vận động trung tâm của thành phố Hải
Dương dự kiến chuyển đổi sang vị trí khác và thương mại hóa, nhà tập luyện
đa năng của Trung tâm đào tạo huấn luyện thể thao đã xong phần cơ bản xong
còn thiếu các trang thiết bị tập luyện cho VĐV, đường chạy không đảm bảo cự
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ly quy định... như vậy sân bãi tập luyện chưa đáp ứng yêu cầu tập luyện cho
VĐV
* Kết luận : Từ thực tế cơ sở vật chất, kỹ thuật và kinh phí cho công tác đào
tạo VĐV đội tuyển thể thao tỉnh Hải Dương trong những năm qua cho thấy:
Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo còn thiếu thốn, có
nhiều khó khăn, thiếu về số lượng, chưa đảm bảo về chất lượng, chưa đáp ứng
nhu cầu đào tạo VĐV tài năng đạt trình độ Quốc gia và Quốc tế.
Sân bãi, nhà tập còn ở mức đơn giản, một số sân bãi nhà tập luyện chưa
đúng tiêu chuẩn Quốc gia, sơ sài, lạc hậu. Không có địa điểm tập luyện hoặc đi
thuê địa điểm ở một số tỉnh thành khác vì vậy ảnh hưởng chất lượng công tác
đào tạo VĐV.
Trang thiết bị còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu tập luyện khối lượng
ngày càng tăng của VĐV.
Kinh phí đào tạo chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước, chưa huy
động được nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác này.
Nguyên nhân chủ yếu tình trạng này là do cơ chế tổ chức quản lý VĐV
chưa phù hợp với tình hình hiện nay, chưa được đầu tư kinh phí thỏa đáng về
cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học,
việc khai thác các tiềm năng và nguồn lực xã hội chưa tích cực. Việc xây dựng,
nâng cấp sửa chữa, quản lý, sử dụng khai thác tận dụng các cơ sở vật chất kỹ
thuật TDTT của Ngành quản lý chưa hiệu quả.
Bảng 3.6: Thực trạng kinh phí cho đào tạo VĐV các tuyến tại Trung tâm
ĐTHLTT tỉnh Hải Dương.
Đơn vị: triệu đồng
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Nguồn tư liệu : Phòng tập huấn thi đấu Trung tâm ĐTHLTT, phòng quản lý
thể thao, phòng kế hoạch tài chính Sở VHTTDL
Từ kết quả ở bảng 3.6 cho thấy: Kinh phí hiện nay để đảm bảo cho công
tác đào tạo VĐV và thi đấu còn thấp. Tại Trung tâm đào tạo VĐV của tỉnh kinh
phí đào tạo mỗi năm cho 1 VĐV trung bình khoảng 45 triệu đồng. So với một
số tỉnh thành trong khu vực như thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Công An, Quân
Đội kinh phí đào tạo cho VĐV một năm trên 55 - 60 triệu đồng, như vậy tỉnh
Hải Dương chỉ mới bằng 80% của Hà Nội, Hải Phòng...
3.1.2.6 Công tác quản lý con người , giáo dục đạo đức tư tưởng , tổ chức
học văn hóa cho VĐV
Mặt trái cơ chế thị trường đã ảnh hưởng tới các hoạt động xã hội, đời sống
văn hoá và các hoạt động TDTT mà đối tượng chịu tác động nhiều và trực tiếp
là vận động viên các môn thể thao thành tích cao của Việt Nam nói chung và
của tỉnh Hải Dương . Các VĐV tại Trung tâm lo lắng sự ổn định cuộc sống
tương lai sau này và so sánh quyền lơi với các địa phương ,ngành nghề khác vì
vậy một số VĐV nòng cốt của các môn thể thao đã vi phạm quy chế quản lý
như bỏ tập luyện, bỏ đội đi đầu quân cho các đơn vị, địa phương khác hoặc
đơn phương phá hợp đồng đào tạo đi các doanh nghiệp, công ty để làm phong
trào mong muốn ổn định cuộc sống , thậm chí bỏ VĐV đi lam việc khác để
kiếm sống dẫn đến nhiều môn thể thao mũi nhọn bị thiếu hụt lực lượng VĐV,
lực lượng kế cận chưa đáp ứng được nhiệm vụ dẫn đén thành tích thi đấu không
ổn định một số đội tuyển nhiều năm không đạt chỉ tiêu thành tích đề ra..... điển
hình là các môn bóng bàn, bóng chuyền nữ đội mạnh cử tạ ,bắn súng.....đồng
thời tỉnh Hải Dương chưa có những cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ kịp thời
để động viên khen thưởng và giải quyết đầu ra cho VĐV .... vì vậy đã ảnh hưởng
đến chất lượng trong công tác quản lý đào tạo và nâng cao thành tích thi đấu của
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vận động viên thể thao nói riêng và phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Hải Dương nói
chung .
Đặc điểm VĐV thể thao thành tích cao hiện nay có tính đặc thù như: Tuổi
thọ thành tích không dài, gặp nhiều rủi ro trong tập luyện (chấn thương), áp lực về
thành tích thể thao, cơ hội việc làm sau khi không còn khả năng phát triển thành
tích; bên cạnh đó chế độ dinh dưỡng, chế độ đãi ngộ của tỉnh đối với VĐV xuất
sắc chưa có cơ chế cụ thể, công tác giải quyết việc làm cho VĐV sau khi hết thành
tích thi đấu chưa có hướng rõ nét ... và VĐV có nhiều khó khăn bất cập vì các
VĐV ngoài tập thể thao không biết thêm một nghề nào trong cuộc sống khi không
còn làm nhiệm vụ thi đấu.
Việc học văn hóa bị ngắt quãng do đi thi đấu dài ngày và do quy chế bắt
buộc của Bộ Giáo Dục nên các VĐV phải kéo dài thời gian học phổ thông hoặc
bị đúp....vì vậy VĐV rất băn khoăn tư tưởng và bị tác động do áp lực đời thường
nên VĐV chưa hết mình quyết tâm trong tập luyện và cống hiến.
3.1.2.7 Thực hiện chế độ ưu đãi cho VĐV
Giai đoạn 2012- 2015 tỉnh Hải Dương đã có một số chế độ chính sách đặc
thù đối với VĐV thể thao, song các cấp và các sở ,ban ,nghành của tỉnh chưa có
kế hoạch và phối hợp một cách đồng bộ và chưa có cơ chế cụ thể để động viên,
khuyến khích các VĐV tích cực tập luyện. Đặc biệt về chế độ dinh dưỡng , chế
độ đãi ngộ đối với VĐV xuất sắc chưa được quan tâm. Đồng thời công tác giải
quyết đầu ra( việc làm) cho các VĐV sau khi kết thúc làm nhiệm vụ thi đấu chưa
hiệu quả .Vì vậy, đã ảnh hưởng, tác động đến tư tưởng của VĐV dẫn đến nhiều
VĐV vi phạm quy chế quản lý, thiếu ý thức, tinh thần tập luyện.Thành tích thi đấu
của một số môn thể thao mũi nhọn bị giảm sút, thiếu hụt lực lượng VĐV nòng cốt.
Một số đội tuyển nhiều năm không đạt chỉ tiêu thành tích đề ra...
3.1.2.8 Nhóm giải pháp quản lý mềm và phong trào thi đua trong đơn vị.
- Hằng năm trung tâm đã phát động các phong trào thi đua góp phần thực
hiên các nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhằm tạo sự nhất trí cao về chính
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trị, tư tưởng. Giáo dục tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, giáo
dục truyền thống của đơn vị. tạo ra sự chuyển biến tích cực về tư tưởng trong
đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV. Tạo không khí phấn khởi trong tập luyện cho các
VĐV, HLV và không khí thi đua làm việc tích cực của các phòng ban trong
đơn vị. Song thời gian qua việc tổng kết đánh giá và khen thưởng sau các đợt
phát động thi đua để động viên khen thưởng cho các tập thể ,cá nhân thực hiên
tốt các tiêu chí và nhắc nhở, các cá nhân tập thể không thực hiện tốt các nội
dung thi đua đôi khi chưa kịp thời và xứng đáng ,vì vậy hiệu quả chưa cao.
- Việc nắm bắt và phản ánh thông tin kết quả rèn luyện, tu dưỡng và tập
luyện với phụ huynh, gia đình VĐV .Trung tâm đã áp dụng bằng nhiều hình
thức cách thức và thông tin trực tiếp cho gia đình VĐV. nhưng chưa thường
xuyên ,liên tục và kịp thời dẫn đến sự phối hợp chưa chặt chẽ và chưa đồng bộ
trong công tác quản lý,giáo dục cho VĐV.
Bàn luận thực trạng các yếu tố của các giải pháp tác động trực tiếp đến
quản lý VĐV tại Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương
Qua nghiên cứu lý luận, thực tiễn và các yếu tố,tiêu chí của các giải pháp
tác động trực tiếp đến công tác quản lý VĐV tại TTĐTHL thể thao , Tác giả
đi đến các nhận xét kết luận sau :
Thuận lợi:
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và các ban, ngành của tỉnh đều
quan tâm đến công tác đào tạo VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh, minh
chứng cho thấy qua các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc vừa qua thành tích của thể
thao tỉnh Hải Dương luôn trong tốp đầu các tỉnh thành tham dự Đại hội đây là
điều kiện thuận lợi cơ bản cho thể thao Hải Dương.
Đội ngũ cán bộ, HLV đã được tăng cường theo yêu cầu chuyên môn, các
HLV trẻ đều có nhận thức cao vì vậy thường xuyên học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tiếp cận với những phương pháp huấn luyện
mới phù hợp với đặc điểm trình độ từng VĐV và điều kiện có của tỉnh.
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Ngoài các môn thể thao truyền thống của tỉnh, kế hoạch phát triển một
số môn thể thao mới bước đầu đã thể hiện sự lựa chọn đúng hướng phù hợp
với đặc điểm của con người địa phương.
Chế độ dinh dưỡng, khen thưởng động viên đã cải tiến, chỗ ăn ở của
VĐV đang từng bước dần được nâng cấp.
Đường chạy Điền kinh và nhà tập luyện Đa năng dần hoàn thiện là điều
kiện tốt để VĐV tập luyện đạt kết quả cao hơn.
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm đào tạo huấn luyện VĐV tỉnh đã
được đổi mới, tỉnh giảm một số cán bộ lớn tuổi kém nhiệt tình và phân công lực
lượng một số cán bộ, HLV trẻ có triển vọng để quản lý đào tạo các đội thể thao mũi nhọn
, quy chế quản lý VĐV trong sinh hoạt và tập luyện được ban hành, các phòng
ban phối hợp đồng bộ hơn....
Khó khăn, hạn chế:
Cán bộ, HLV biên chế trực tiếp làm công tác đào tạo VĐV còn thiếu, các
môn thể thao mới phát triển HLV chỉ là cán bộ hợp đồng. còn thiếu về số lượng
và không có chuyên ngành ví dụ: HLV Bắn súng chuyển sang huấn luyện môn
Bắn cung... Mặt khác, thời gian huấn luyện của HLV khá cao, nên ít có thời
gian nghiên cứu học hỏi và cơ hội học tập nâng cao..
Việc thực hiện chương trình kế hoạch huấn luyện còn gặp nhiều khó khăn
về phương tiện, máy móc, trang thiết bị, đặc biệt là những phương tiện y học cơ
bản để sơ cứu trong tập luyện cũng như hồi phục cho VĐV sau những buổi tập.
Chế độ, chính sách đối với HLV, VĐV còn thấp, nhất là chế độ dinh
dưỡng cho VĐV chưa đủ bù đắp năng lượng cho VĐV tập luyện, chế độ
đãi ngộ đặc thù khen thưởng cho VĐV chưa được quan tâm kịp thời.
Tư tưởng các VĐV không ổn định về chế độ thù lao đặc biệt là công ăn
việc làm sau khi không còn làm nhiệm vụ thi đấu.
Công tác nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ cho việc huấn luyện VĐV
hạn chế, chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.
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Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, xuống cấp, lạc hậu, hạn chế sân bãi tập
luyện... VĐV phải chia ca để tập luyện hoặc thuê, các địa điểm tập luyện khác
điển hình như môn Bắn cung, Đua thuyền, Điền kinh...và kinh phí đào tạo còn
hạn chế cũng như chưa huy động tối đa các nguồn tài trợ cho công tác đào tạo
VĐV TTTTC của tỉnh Hải Dương.
Từ thực tiễn nêu trên, thời cần thiết phải đổi mới và cải tiến giải pháp
quản lý VĐV tại trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo VĐV,thi đấu đạt
thành tích cao tại các giải toàn quốc, quốc tế,
3.2. Lựa chọn và đánh giá ứng dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả
quản lý vận động viên tại TTĐTHL thể thao tỉnh Hải Dương
Với chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị là trực tiếp làm công tác
tuyển chọn đào tạo VĐV các tuyến năng khiếu, tập huần các đội tuyển tỉnh,
tham gia thi đấu các giải toàn quốc và cung cấp VĐV xuất sắc cho đội tuyển
quốc gia làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế, đồng thời có nhiệm vụ xây dựng các
lớp nghiệp dư năng khiếu cơ sở nhằm giúp cho công tác tuyển chọn, phát hiện
tài năng thể thao ban đầu để đưa vào đào tạo có hiệu quả.từ đó tác giả xác định
lựa chọn giải pháp trên cơ sở sau.
3.2.1. Cơ sở lý luận, thực tiễn và các nguyên tắc để lựa chọn và xây
dựng giải pháp
3.2.1.1 Cơ sở lý luận
Căn cứ vào quan điểm của Đảng và Nhà nước về mục tiêu xây dựng và
phát triển con người toàn diện, có đạo đức, có tri thức khoa học và có tư duy
sáng tạo, sức khoẻ, căn cứ các nghị quyết của đảng nhà chính sách nước về phát
triển sự nghiệp TDTT và nhiệm vụ xây dựng HLV, VĐV thể thao thành tích
cao trong thời đổi mới hội nhập hiện nay. Cụ thể :
Căn cứ vào luật TDTT của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Vệt Nam ban hành năm 2006.
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Căn cứ vào Nghị quyết số 08/NQ- BCH TW khóa XI ngày 1/12/2011
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh
mẽ về TDTT đến năm 2020.
Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 3/12/2010 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020.
Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08/NQ-BCT.
Căn cứ kế hoạch số 39/KH-TU của thường trực Tỉnh ủy Hải Dương,
Quyết .định số 1998 QĐ/UBND ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh Hải Dương
phê duyệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08/NQ-BCT.
Căn cứ vào thực trạng tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương, điều
kiện cơ sở vật chất hiện có phục vụ cho công tác đào tạo VĐV TTTTC.

Trên

cơ sở phát huy, duy trì thế mạnh một số môn thể thao truyền thống mũi nhọn
của tỉnh, phát triển thêm một số môn thể thao mới theo xu hướng phát triển của
đất nước đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác quản lý VĐV
trong những năm qua.
Căn cứ vào thực tiễn và qua kết quả phỏng vấn của các nhà Lãnh đạo
các nhà quản lý, chuyên gia, HLV, phụ huynh VĐV về thực trang, hiệu quả các
giải pháp quản lý VĐV thời gian qua.
Căn cứ vào hiệu quả của một số nhóm giải pháp đúng đắn và hợp lý trong
việc giải quyết các nhiệm vụ, mục đích đã đề ra, góp phần năng cao trình độ tổ
chức, quản lý và nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác huấn luyện và
đào tạo VĐV.
Căn cứ kết quả điều tra khảo sát về công tác quản lý VĐV thê thao tại
tỉnh Hải Dương và ứng dụng đề xuất các giải pháp quản lý lựa chọn, kết hợp
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với nội dung tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, cán bộ quản lý và các
chuyên gia, các HLV trực tiếp huấn luyện.
3.2.1.2. Cơ sở thực tiễn để đề xuất các giải pháp
Công tác quản lý VĐV ở tỉnh Hải Dương trong thời gian qua đã có định
hướng và kết quả nhất định song còn nhiều thiếu sót, hạn chế, một số giải pháp
cơ bản có tính đột phá, đặc thù chưa phat huy đồng bộ vì vậy hiệu quả đào tạo
chưa cao, chưa phát huy hết tiềm năng, tiềm lực của xã hội vào công tác đào
tạo VĐV. Vì vậy, việc nghiên cứu,đánh giá thực trạng để xác định và áp dụng
một số giải pháp quản lý có tính trọng tâm, nòng cốt, khoa học, hợp lý mà tác
giả đã nghiên cứu một số tiêu chí có tính đặc thù để khắc phục những tồn tại,
hạn chế nâng cao hiệu quả đào tạo VĐV phù hợp với điều kiện hoàn cảnh kinh
tế - xã hội tỉnh Hải Dương
. 3.2.1.3 Nguyên tắc lựa chọn xây dựng giải pháp
Qua phân tích thực trạng, thực tiễn những thuận lợi hạn chế, khó khăn,
của các giải pháp quản lý VĐV áp dụng tại Trung tâm ĐTHLTT Hải Dương,
chúng tôi lựa chọn các giải pháp căn cứ vào mấy nguyên tắc sau ;
- Tính tổng thể, toàn diện thể hiện được đầy đủ các mặt lý luận và thực
tiễn, tổng thể và chi tiết cụ thể, toàn diện và cá biệt tổng thể của các nhóm giải
pháp quản lý VĐV trong đó cần các yếu tố đảm bảo quy trình chặt chẽ theo
một chu kỳ khép kín nên không có giải pháp nào đơn lẻ có kết quả cao mà phải
có tác động phối hợp đồng bộ của nhiều giải pháp.
- Tính thực tiễn: các giải pháp từ những nhu cầy, yêu cầu của thực tế, giải
quyết trực tiếp hoặc gián tiếp những hạn chế, những khó khăn mà thực trạng
giải pháp đang áp dụng để khắc phục những tồn tại, hiệu quả hơn.
- Tính khả thi: tiêu chí của các giải pháp ứng dụng vào thực tế đem lại
hiệu quả trong công tác quản lý VĐV chủ yếu là chất lượng, trình độ chuyên
môn của VĐV và hiệu quả của một số nhóm giải pháp đúng đắn và hợp lý trong
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việc giải quyết các nhiệm vụ, mục đích đã đề ra, góp phần năng cao trình độ tổ
chức, quản lý và chất lượng công tác huấn luyện và đào tạo VĐV.
- Tính hợp lý: Giải pháp lựa chọn phù hợp với thực tế điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh và của Trung tâm ĐTHL thể thao tỉnh vào các điều kiện về
CSVC, nguồn lực, kinh phí, đội ngũ HLV và tổ chức bộ máy quản lý của tỉnh
Hải Dương trong công tác đào tạo tài năng thể thao.
-Tính đa dạng và đồng bộ: Những giải pháp quản lý không thể làm đơn
lẻ và chỉ tính đến một chiều mà cần có sự đồng bộ của các giải pháp quản lý và
sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban đơn vị của Trung tâm và phụ huynh
VĐV.
3.2.2 Lựa chọn và xây dựng các giải pháp
3.2.2.1. Lựa chọn các giải pháp: Trên cơ sở những căn cứ lý luận và thực tiễn
trên, luận án tiếp tục tiến hành phỏng vấn chọn lựa tiêu chí các giải pháp quản
lý VĐV tại trung tâm .
Luận án đã sơ bộ đề xuất được 08 giải pháp cơ bản có tác động trực tiếp ảnh
hưởng đến quản lý VĐV tại Trung tâm gồm :
- Sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tuyên truyền nâng cao nhận
thức cho HLV ,tư tưởng trách nhiệm cho VĐV .
- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức, công tác cán bộ và chất lượng HLV
- Xác định môn thể thao mũi nhọn và đổi mới công tác tuyển chọn
- Đổi mới, cải tiến kế hoạch chương trình huấn luyện, tham gia hợp lý
các giải thể thao toàn quốc.
- Cơ sở vật chất. kinh phí và sử dụng hợp lý các nguồn lực xã hội hoá
,Trang thiết bị phục vụ tập luyên và công tác NCKH
- Tăng cường công tác quản lý, giáo dục con người VĐV. Tổ chức học
văn hóa nâng cao nhân thức làm cơ sở giải quyết đầu ra, việc làm cho VĐV
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- Chế độ chính sách ưu đãi đặc thù cho VĐV, HLV
- Các nội dung của giải pháp quản lý mềm
Số lượng phỏng vấn 83 người gồm 6 chuyên gia, 20 nhà quản lý, 57 HLV
các môn thể thao, đại diện phụ huynh VĐV của TTĐTHL thể thao
Thang điểm: Ưu tiên 1: 03 điểm. Ưu tiên 2: 2 điểm. Ưu tiên 3: 01 điểm
Kết quả phỏng vấn được trình bày tại bảng 3.7
Bảng 3.7: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các giải pháp tác động hiệu quả
quản lý vận động viên tại TTĐTHL thể thao tỉnh Hải Dương
(n = 83)
Kết quả phỏng vấn
TT

Các giải pháp quản lý

Ưu tiên 1

Ưu tiên 2

Ưu tiên 3

n

n

n

1.

Sự lãnh đạo của Tỉnh ủy,
UBND tỉnh và công tác
tuyên truyền nâng cao
nhận thức cho HLV ,tư
tưởng trách nhiệm cho
VĐV

81

2

0

2.

Sắp xếp lại bộ máy tổ
chức công tác cán bộ và
chất lượng HLV

62

15

6

3.

Xác định môn thể thao mũi
nhọn và đổi mới công tác
tuyển chọn

63

12

8

4.

Đổi mới, công tác xây
dựng kế hoạch huấn luyện,
tham gia hợp lý các giải
thể thao toàn quốc.

73

9

5.

Cơ sở vật chất. trang thiết
bị phục vụ tập luyên và
NCKH, Tăng nguồn kinh
phí và sử dụng hợp lý các
nguồn lực Xã hội hoá cho
VĐV

63

12

Điểm

%

247

99.2

222

89.2

221

88.8

1

238

95.6

8

221

88.8

89

6.

7

8

Tăng cường công tác
quản lý, giáo dục con
người VĐV, Tổ chức học
văn hóa nâng cao nhân
thức và làm cơ sở giải
quyết đầu ra, việc làm cho
VĐV

54

21

8

212

85.1

Áp dụng chế độ chính
sách ưu đãi đặc thù cho
VĐV, HLV

63

12

8

221

88.8

Các nội dung của giải
pháp quản lý mềm

62

15

6

222

89.2

Từ kết quả ở bảng 3.7 cho thấy: Trên cơ sở thực tiễn về công tác đào tạo
VĐV tại trung tâm, từ cơ sở lý luận về công tác quản lý nói chung và quản lý
đào tạo VĐV nói riêng. Từ thực trạng giải pháp quản lý trên, tác giả phỏng vấn
các chuyên gia, nhà quản lý, HLV và một số phụ huynh VĐV có liên quan đến
công tác đào tạo VĐV ở Hải Dương đã lựa chọn được 08 giải pháp (có ý kiến
từ 85% trở lên lựa chọn ưu tiên ) để ứng dụng nâng cao hiệu quả quản lý VĐV.

Biểu đồ 3.1: Kết quả phỏng vấn các giải pháp quản lý vận động viên
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Ưu tiên 1+2

20%

Ưu tiên 3

80%

Biểu đồ 3.2: Trình độ đối tượng khảo sát phỏng vấn là cán bộ quản lý
Đối tượng quản lý: 21 cán bộ quản lý (20 nam - chiếm tỷ lệ 95,24%, 1
nữ - chiếm tỷ lệ 4.76 %; Tiến sĩ 01 người chiếm 4,76 %; Thạc sĩ là 8 người chiếm 38,10 %, tuổi trên 30 là 12 người chếm 57,14 %; trình độ cử nhân là 12
người chiếm 57,14%; thâm niên công tác dưới 5 năm là 4 người - chiếm 19,05
%, từ 5 đến 10 năm là 6 người - chiếm 28,6 %, từ trên 10 năm có 11 người
chiếm 52,4 %.

Tiễn sĩ

4.76%

Thạc sĩ
Cử nhân

38.10%
57.14%

Sắp xếp lại bộ máy tổ chức công tác cán bộ và
chất lượng HLV

Xác định môn thể thao trọng điểm và đổi mới
công tác tuyển chọn

Đổi mới, cải tiến kế hoạch chương trình huấn luyện,
tham gia hợp lý các giải thể thao toàn quốc.

3

4

Sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tuyên
truyền nâng cao nhận thức,tư tưởng trách
nhiệm, cho cán bộ, HLV

Nội dung phỏng vấn

tỉnh Hải Dương đến năm 2020

2

TT
1

Kết quả

70%

80%

70%

80%

Giải pháp 06 kết quả 24/30 phiếu

Bảng 3.8: Kết quả phiếu điều tra tại hội thảo về nhiệm vụ, giải pháp phát triển TTTTC

Giải pháp 07 Kết quả 24/30 phiếu Giải pháp 08 kết quả 21/30 phiếu

Giải pháp 4, kết quả 21/30 phiếu, Giải pháp 05 kết quả 24/30 phiếu

Để đánh giá độ tin cậy cao về lựa chọn các giải pháp quản lý có tính hiệu quả , tác gia đã tổ chức hội thảo với các
nhà KH ,các chuyên gia , cán bộ lãnh đạo,HLV trực tiếp huấn luyện và một số phụ huynh VĐV.
Tham dự hội thảo là 30 người
Kết quả hội thảo được trình bày tại báo cáo của các đại biểu tham dự hội thảo (có phụ lục kèm theo) và kết quả lựa
chọn của phiếu điều tra với các nhà quản lý, các nhà khoa học, huấn luyện viên, đại diện phụ huynh VĐV .
Giải pháp 01 kết quả 24/30 phiếu . Giải pháp 02, kết quả 21/30 phiếu Giải pháp 03, kết quả 24/30 phiếu
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Cơ sở vật chất. trang thiết bị phục vụ tập luyên
và NCKH, Tăng nguồn kinh phí và sử dụng
hợp lý các nguồn lực Xã hội hoá cho VĐV .

Tổ chức học văn hóa nâng cao nhân thức và
làm cơ sở giải quyết đầu ra, việc làm cho VĐV

Áp dụng chế độ chính sách ưu đãi đặc thù cho
VĐV, HLV

Các nội dung của giải pháp quản lý mềm

5

6

7

8

92

70%

80%

80%

80%
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Những giải pháp có số ý kiến lựa chọn chiếm tỷ lệ 70 % trở lên tại hội thảo sẽ
được tác giả so sánh đối chiếu với kết quả bảng 3.7 để xem xét trong thực tiễn để
lựu chọn giải pháp quản lý VĐV tại trung tâm ĐTHL thể thao
Để minh chứng các giải pháp trên được lựa chọn là khách quan và có tính
khả thi, tác giả tiếp tục phỏng vấn 42 chuyên gia, nhà quản lý, HLV, phụ huynh
VĐV về tính khả thi và thực tiễn của các giải pháp
Số lượng khảo sát phỏng vấn : 42 người trình bầy tại bảng 3.9
Với thang điểm :
Mức điểm rất khả thi: 2 điểm
Mức điểm khả thi :

1 điểm

Mức điểm kém khả thi: 0 điểm
Xác định giá trị các giải pháp bằng cách tính tỷ lệ % tương ứng với các câu trả
lời của các giải pháp
Bảng 3.9 : Kết quả khảo sát tính khả thi và thực tiễn của các giải pháp nâng
cao hiệu quả quản lý VĐV tại trung tâm ĐTHLTT tỉnh Hải Dương
(n=42)
Kết quả

Tổng

Rất khả
thi

Khả thi

Kém
khả thi

n

n

n

1

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh
về thể thao thành tích cao và
công tác tuyên truyền, giáo
dục lối sống và đạo đức nghề
nghiệp cho VĐV

38

4

2

Đổi mới cơ cấu tổ chức và
tăng cường số lượng, chất
lượng HLV

29

3

Lựa chọn, xác định các môn
thể thao trọng điểm loại 1 và

32

TT

Các giải pháp

Điểm

%

0

80

95.2

12

1

70

83.3

8

2

72

85.7

94
loại 2 và đổi mới công tác
tuyển chọn
4

Đổi mới công tác xây dựng
kế hoạch huấn luyện và chọn
lọc tham gia các giải thể thao
toàn quốc

35

6

1

76

90.4

5

Cơ sở vật chất,địa điểm tập
luyện,kinh phí đào tạo,công
tác nghien cứu khoa học

35

5

2

80

95.2

6

Tăng cường công tác giáo
dục, quản lý con người, Đảm
bảo học văn hóa, nâng cao
nhận thức cho VĐV

32

8

2

72

85.7

7

Áp dụng chế độ ưu đãi đặc
thù

29

12

1

70

83.3

8

Các nội dung quản lý mềm

32

8

2

72

85.7

Kết quả khảo sát cho thấy giải pháp được các chuyên gia, nhà quản lý, HLV,
phụ huynh VĐV đánh giá rất khả thi đều chiếm tỉ lệ 80% trở lên; như vậy, 08
giải pháp mà tác giả đề xuất mang tính khả thi ,thực tiễn và có thể áp dụng quản
lý VĐV thể thao nhằm nâng cao hiệu quả quản lý VĐV tại trung tâm ĐTHL thể
thao tỉnh Hải Dương.
Đây là vấn đề có tính cấp thiết và thời sự trong việc nâng cao trình độ chuyên
môn cho VĐV để tham gia thi đấu đạt thành tích cao tại các giải toàn quốc. Các
giải pháp được đánh giá lựa chọn tùy thuộc vào mức độ quan trọng làm cơ sở để
các chuyên gia xác định ưu tiên lựa chọn. Kết quả
ở bảng 3.8, bàng 39 và bảng 3.10 cho thấy trong số giải pháp đề tài phỏng vấn lựa
chọn thì đều có số ý kiến tập trung lựa chọn ở mức độ ưu tiên 1, ưu tiên 2 chiếm
tỷ lệ trên 80% và kết quả 70 % giải pháp các chuyên gia lựa chọn tại hội thảo kết
hợp với phiếu khảo sát tính khả có kết quả tỷ lệ 80% trở lên có tính tập trung
cao,
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Qua tổng hợp kết quả phỏng vấn ở bảng 3.7 bảng 3.8 bảng 3.9 cho thấy sự
tương đồng về ý kiến lựa chọn của các đối tượng phỏng vấn là các nhà quản lý,
các nhà chuyên gia, chuyên môn làm công tác đào tạo VĐV tại tỉnh Hải Dương
cho thấy, nguyên nhân các giải pháp đề xuất đạt tỷ lệ cao là có sự nhận thức của
các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác đào tạo VĐV bằng các Chỉ thị, đề
án, kế hoạch... đồng thời các giải pháp trên phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội
cũng như phương hướng và yêu cầu ngày càng tăng về nhiệm vụ và vai trò, vị trí
của thể thao thành tích cao trong xã hội hiện nay
3.2.2.2 Tác giả đã lựa chọn và xây dựng được 08 giải pháp để áp dụng nâng
cao hiệu quả vào công tác đào tạo huấn luyện VĐV ở trung tâm ĐTHL thể thao.cụ
thể như sau :
Giải pháp 1: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy UBND tỉnh về công tác đào
tạo VĐV và tuyên truyền nâng cao nhận thức tư tưởng trách nhiệm cho cán bộ
HLV,VĐV
Giải pháp 2: Sắp xếp lại bộ máy tổ chức cán bộ và chất lượng HLV
Giải pháp 3: Xác định môn thể thao mũi nhọn trọng điểm và đổi mới công
tác tuyển chọn
Giải pháp 4: Xây dựng kế hoạch đào tạo,huấn luyện VĐV
Giải pháp 5 Cơ sở vật chất,địa điểm tạp luyện,kinh phí đào tạo,công tác
nghien cứu khoa học.
Giải pháp 6: Công tác giáo dục quản lý con người,học văn hóa nâng cao
nhận thức cho VĐV.
Giải pháp 7: Chế độ ưu đãi đặc thù đối với VĐV
Giải pháp 8: Các nội dung quản lý mềm khác
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3.2.3 Tổ chức thực nghiệm và đánh giá kết quả ứng dụng các giải pháp.
Để xây dựng lực lượng VĐV các đội tuyển thi đấu các giải toàn quốc hàng
năm và chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII
năm 2018 tác giả đã tham mưu ngành VHTTDL, Trung tâm ĐTHLTT tỉnh Hải
Dương đề xuất 08 nhóm giải pháp quản lý cơ bản, có ý nghĩa quan trọng nhằm
nâng cao chất lượng đào tạo VĐV, các nhóm giải pháp này được thực hiện ứng
dụng một cách đồng bộ, cụ thể hoá các tiêu chí một cách đầy đủ đồng thời vận
dụng sáng tạo vào thực tiễn , phù hợp đặc điểm chức năng nhiệm vụ của trung
tâm ĐTHLTT và điều kiện nền kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương.
Từ những kết quả trên, bằng các phương pháp nghiên cứu, tác giả đã khai thác
những yếu tố thuận lợi để khắc phục những tồn tại, sau đó điều chỉnh ứng dụng
một số tiêu chí trong các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý VĐV thể thao tại
Trung tâm ĐTHLTT tỉnh Hải Dương
Để đánh giá kết quả các giải pháp đã đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản
lý công tác đào tạo VĐV tại Trung tâm ĐTHLTT tỉnh, chúng tôi đã tiến hành
nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp này vào công tác quản lý VĐV từ tháng
12/2015 đến tháng 12/2017. Trong thời gian thực hiện, đã tổ
chức rút kinh nghiệm, nghiên cứu tìm ra những hạn chế tồn tại của từng giải pháp
để ứng dụng ngày một hiệu quả hơn.
Do điều kiện thời gian hạn hẹp và các điều kiện ứng dụng còn hạn chế, cho
nên tác giả chỉ trình bày một số tiêu chí giải pháp quản lý có tính đặc thù và một
số nội dung giải pháp này có hiệu quả, tác dụng từng phần trong quá trình quản
lý VĐV.
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3.2.3.1 Tổ chức ứng dụng,thực nghiệmvà đánh giá kết quả
Giải pháp 1: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy UBND tỉnh về công tác đào tạo
VĐV và tuyên truyền nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ HLV trách nhiệm
cho VĐV
Đây là giải pháp có vai trò quan trọng,chủ đạo trong các giải pháp quản lý
nhăm nâng cao chất lượng quản lý VĐV.
Mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của HLV, VĐV đối với
vai trò,vị trí công tác đào tạo VĐV TTTTC và nhiệm vụ được giao để phấn đấu
rèn luyện, thi đấu dành thành tích cao mang tính vinh quang về cho quê hương.
Nội dung:
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai học tập chỉ thị, nghị
quyết của Đảng và nhà nước về TDTT, đặc biệt là Nghị quyết số 08/NQ-BCT,
Quyết định số 2098/QĐ-TTg, Quyết định số 1998/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Hải Dương phê duyệt chương trình hành động của UBND thực hiện Nghị quyết
08/NQ-BCT.
Tổ chức thực hiện ; Công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức
như: tổ chức các lớp sinh hoạt cho HLV, VĐV gắn việc phổ biến về các chế độ
chính sách, luật pháp cuả Đảng và Nhà nước về công tác TDTT như Nghị quyết
08 của Bộ Chính trị, Quyết định 2198/QĐ -TTg,
Quyết định số 16/ CP-TTg của Chính phủ, Chương trình hành động của
UBND tỉnh Hải Dương và các Đề án, chế độ VĐV, HLV và quy chế quản lý VĐV
bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và công khai cụ thể như: thông qua các
tổ chức đoàn thể quần chúng (công đoàn, đoàn thanh niên) và trực tiếp là các buổi
sinh hoạt chi bộ đảng, trong các cuộc họp giao ban hàng tuần với các HLV, các
buổi chào cờ, các đợt phát động thi đua và tổng kết các đội tuyển thể thao sau khi
thi đấu các giải toàn quốc và quốc tế.
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Tổ chức các lớp sinh hoạt cho HLV, VĐV học tập chính trị và triển khai các
văn bản chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, địa phương về các chế độ chính sách,
về luật pháp nhằm giáo dục tư tưởng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của HLV,
VĐV về nhiệm vụ được giao để phấn đấu rèn luyện, thi đấu dành thành tích cao
mang vinh quang về cho quê hương đất nước.
Hàng năm 2015 -2016 đã tổ chức được gần 100 đợt tuyên tuyền cho gần
500 lượt cán bộ HLV ,VĐV học tập về các NQ của Đảng ,chính sách .pháp luật
của nhà nước ,của tỉnh về công tác TDTT nói chung và TTTTC nói riêng trong
toàn đơn vị.
Các đơn vị phối hợp:
BCH Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Tổ chức Pháp chế,
Thanh tra sở, phòng Quản lý TDTT, Ban lãnh đạo trung tâm, các phòng thuộc
trung tâm, chi ủy chi bộ đảng, các tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội phụ
nữ, trưởng các bộ môn thể thao ....
Kết quả ứng dụng:
Về nhận thức và tính tổ chức, kỷ luật của cán bộ HLV, VĐV được nâng lên,
không có VĐV hoặc HLV nào vi phạm kỷ luật và luật pháp của Nhà nước. Ý thức
trách nhiêm của cán bộ, HLV, VĐV được thể hiện qua từng hành động, việc làm cụ
thể, trong thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trung tâm, trong từng buổi
tập của các VĐV, tạo được không khí đoàn kết, nhất trí cao và phong trào thi đua thống
nhất mọi hành động, lòng tự hào truyền thống của đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm
vụ của trung tâm.
Trong các năm 2015 - 2017 Chi bộ Đảng đã báo cáo Đảng bộ Sở VHTTDL bồi
dưỡng và kết nạp 06 HLV,VĐV đứng trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam.
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Giải pháp 2: Sắp xếp lại bộ máy tổ chức cán bộ và HLV
Mục đích: Kiện toàn lại cơ cấu tổ chức và phân công hợp lý về cán bộ quản
lý, phân công các HLV các môn thể thao một cách phù hợp với năng lực phẩm
chất đạo đức và chuyên môn hóa sâu.
Nội dung: Rà soát phân công lại các cán bộ, HLV trẻ, một số HLV có kinh
nghiệm trong công tác huấn luyện trưởng thành từ VĐV.
Tổ chức thực hiện: Chuyển công tác cho 05 HLV cao tuổi, kém nhiệt tình
làm nhiệm vụ quản lý bộ môn và làm cán bộ phòng quản lý VĐV
Cơ cấu đủ số lượng HLV cho 20 môn thể thao đảm bảo công tác huấn luyện
cho từng môn đặc biệt ở các môn thể thao trọng điêm và các môn thê thao tập thể
như Bóng chuyên. Bóng đá....và các môn thể thao có khả năng đạt thành tích cao...
Các tiêu chí đánh giá:
Cơ cấu số lượng HLV của các môn thể thao trọng điểm và các môn thể thao
kế cận chiến lược cơ bản đủ về số lượng và trình độ chuyên môn
Số HLV được đi học nâng cao trình độ chuyên mônSố HLV được trung
ương chọn làm HLV cho đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế.
Các đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục Đào tạo, Ban Giám đốc sở
VHTTDL, Phòng Tổ chức Pháp chế, Phòng Kế hoạch Tài chính sở, Ban Giám
đốc trung tâm, các phòng thuộc trung tâm.
Kết quả : Trong 02 năm 2015 -2016 Đã phối hợp chọn, cử phân công cho 35
HLV và hàng chục lượt cán bộ chuyên môn HLV đi tham gia các lớp bồi dưỡng
về công tác huấn luyện do trung ương tổ chức và 08 HLV học tập nâng cao trình
độ chuyên môn như: Cao học…các lớp bồi dưỡng do ủy ban OLP và Trường
ĐHTDTT Băc Ninh tổ chức..Phối hơp sở nôi vụ trinh UBND tinh xét

100
tuyển dụng viên chức đặc cách cho 05 VĐV có nhiều thành tích đã tốt nghiệp
ĐHTDTT làm HLV các môn thể thao trọng điểm loại 1, loại 2 tại Trung tâm như
Cử tạ ,đấu kiếm ,bắn cung ,đua thuyền,Pencaksi lat , bắn súng từ đó công tác
quản lý kế hoạch đào tạo có hệ thống khoa học hơn và thực hiện các quy chế quan
lý VĐV chặt chẽ hơn đã tạo được không khí thi đua trong tập luyện và sinh hoạt
ngoài giờ của VĐV tốt hơn
Giải pháp 3: Xác định môn thể thao mũi nhọn trọng điểm và đổi mới công
tác tuyển chọn .
Mục đích:
Duy trì giữ vững thành tích của các môn thể thao truyền thống của tỉnh và
phát triển các môn thể thao mới phù hợp với truyền thống con người của tỉnh theo
xu thế phát triển chung trong toàn quốc, quốc tế, khu vực.
Làm cơ sở vững chắc cho TTTTC tỉnh Hải Dương những năm tiếp theo đặc
biệt là công tác chuẩn bị lực lượng VĐV chuẩn bị tham gia các kỳ Đại hội TDTT
toàn quốc với mục tiêu quyết tâm trong top 10 tỉnh thành, ngành toàn quốc đồng
thời tạo nguồn cung cấp VĐV cho đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ thi đấu quốc
tế
Nội dung: Xác định các môn thể thao trọng điểm loại 1, loại 2 của tỉnh trong
chương trình Olympic và các môn thể thao có truyền thống thế mạnh của Hải
Dương. Đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí đào tạo VĐV tránh dàn trải và lãng phí
khi phí của nhà nước, không hiệu quả và phù hợp với xu thế chung. Đổi mới công
tác tuyển chọn VĐV
Tổ chức thực hiện:
Căn cứ vào truyền thống thành tích của các môn thể thao mũi nhọn, thế
mạnh của tỉnh Hải Dương đã được phát triển và đạt nhiều thành tích trong thời
gian qua để xác định các môn trọng điểm tuyển chọn VĐV một cách hiệu quả Căn
cứ và tình hình kinh tế xã hội, địa lý tự nhiên của tỉnh và
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con người Hải Dương để lựa chọn các môn thể thao trọng điểm,truyền thống
loại 1 và loại 2.
Xây dựng bảng điểm tuyển chọn VĐV các môn thể thao khoa học,các tiêu
chí tuyển chọn theo xu hướng phát triển chung toàn quốc.
Đổi mới các hình thức, phương thức tuyển chọn thông qua hệ thống các giải thể
thao trẻ cấp tỉnh, cấp huyện hoặc phối hợp với ngành GDDT thông qua kết quả thi đấu
các giải trong chươngtrình giải Hội khỏe Phù Đổng các cấp.Một số môn thể thao ít
hiệu quả đã thay đổi những hình thức tổ chức quản lý, đào tạo hoặc bàn giao cho cơ
sở hoặc các ngành làm phong trào.
Các tiêu chí đánh giá:
Thành tích thi đấu tại các giải thể thao toàn quốc, số lượng VĐV cung cấp
cho đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế của các môn thể thao xác
định trọng điểm loại 1, loại 2 và một số môn thể thao khác để đánh giá, so sánh
đối chiếu.
Các đơn vị phối hợp: các chuyên gia Trung ương, các HLV quốc gia, Trường Đại
học TDTT Bắc Ninh, các bộ môn thể thao Tổng cục TDTT, Văn phòng UBND tỉnh,
Lãnh đạo một số sở của tỉnh có liên quan... các chuyên gia
và lãnh đạo TDTT tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ, Ban Giám đốc Sở VHTT&DL,
Phòng Nghiệp vụ TDTT, Lãnh đạo trung tâm, các HLV thể thao
Kết quả : Căn cứ vào truyền thống, thành tích thế mạnh của các môn thể thao
mũi nhọn tỉnh Hải Dương cũng như phát triển hội nhập với phong trào chung của
nước ta và khu vực, đồng thời căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội, địa lí và kết
quả hội thảo, khảo sát lấy ý kiến của các nhà quản lí, chuyên gia, các HLV…chúng
tôi đánh giá và lựa chọn các môn trọng điểm, để đầu tư kinh phí tránh dàn trải và
lãng phí, không hiệu quả thực hiên QĐ 1998/QĐ UBND của UBND tỉnh đó là
“Lựa chọn các môn thể thao trọng
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điểm, các giải toàn quốc để tham dự phù hợp với truyền thống và thành tích
đạt được hiện tại của các VĐV Hải Dương từ đó tập trung đầu tư cao
cho các giải đấu trong các năm 2015 - 2017 và là tiền đề quan trọng chuẩn bị
tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018”.
Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã sử dụng các phương pháp sau: Phân
tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn tọa đàm; Phương pháp thực
nghiệm sư phạm;
Các môn thể thao được lựa chọn được trình bày trong bảng dưới đây
Bảng 3.10 Các môn thể thao trọng điểm loại I truyền thống và các môn
có khả năng đạt thành tích cao tại giải vô địch quốc gia
TT

Môn TT

Số lượng

Chỉ tiêu 2014 - 2016

HLV

VĐV

HCV

HCB

HCĐ

1

Bóng bàn

4

10

1

1

1

2

Bắn súng

5

23

3-4

5

6

3

Bắn đĩa bay

1

11

1-2

1

2

4

Điền kinh

3

10

1

2

1

5

Cử tạ

3

10

2

2

2

6

Rowing

3

14

3-4

1

1

7

Canoeing

2

12

1

8

Đấu kiếm

2

13

1-2

1

2

9

Pencaksilat

2

10

2

2

2

10

Bắn cung

2

12

1

1

1

11

Wushu

1

8

1

1

1

Ghi chú
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12

Karatedo

1

6

1

1

13

Boxing

1

8

1

1

14

Khiêu vũ TT

1

4

1

Tổng cộng

32

155

22-25

22

Bảng 3.11: Các môn thể thao trọng điểm loại II
Có khả năng đạt thành tích huy chương bạc, đồng) tại giải vô địch quốc gia

TT

Môn TT

Số lượng
HLV VĐV
1
4

Chỉ tiêu 2014 - 2016
HCV HCB HCĐ
1

1

Vovinam

2
3

Taekwondo
Bóng chuyền bãi biển nữ

1
1

4
4

4
5

Lặn
Quần vợt

1
1

4
6

1
1

6
7
8
9

Aerobic
Cầu lông
Vật tự do, cổ điển
Bóng chuyền nữ

1
1
1
2

7
4
4
12

1

Xếp hạng 6-8/12

10

49

4

Tổng cộng

Ghi
chú

1
1
1
1
1
1
6

Nguồn tư liệu: Văn phòng UBND tỉnh, Phòng quản lý thể thao, Văn phòng Sở
VHTTDL, phòng Quản lý huấn luyện, phòng tập huấn thi đấu TTĐTHL thể thao
Bảng 310, bảng 3.11 cho thấy: Đã xác định được các môn thể thao trọng
điểm loại 1, loại 2 là các môn thể thao Olympic và các môn tỉnh Hải Dương có
truyền thống, thế mạnh để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tham gia thi
đấu các giải toàn quốc trong các năm 2015, 2016, 2017
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chuẩn bị VĐV cho ĐHTDTT toàn quốc năm 2018 và làm cơ sở vững chắc
cho những năm tiếp theo, đồng thời cung cấp lực lượng VĐV cho đội tuyển quốc
gia làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế thục hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ (Quyết định 2198/QĐ-TTg, ngày 3/12/2010) [28]
Chuyển các môn Đua thuyền truyền thống ,vật dân tộc,đẩy gậy.đá cầu cho
cơ sở và địa phương phát triển phong trào...
Giải pháp 4: Đổi mới, cải tiến kế hoạch chương trình huấn luyện, tham gia hợp
lý các giải thể thao toàn quốc.
Mục đích: Đảm bảo tính khoa học liên kết, hệ thống trong công tác đào
tạo, huấn luyện VĐV đảm bảo những nguyên tắc chung trong công tác huấn luyện
phù hợp với từng giai đoạn thi đấu trong năm và chu kỳ đại hội TDTT toàn quốc.
Đảm bảo các nguyên tắc, phương pháp huấn luyện đồng thời cải tiến, ứng
dụng khoa học kỹ thuật vào phương pháp huấn luyện
Nội dung: Thực hiện nguyên tắc chung trong công tác huấn luyện Xây dựng
kế hoạch huấn luyện đảm bảo tính khoa học trong chương trình huấn luyện theo
mẫu kế hoạch huấn luyện do tổng cục TDTT ban hành tháng 12 năm 2016.
Xác định các giải thi đấu trong năm (giải trẻ, giải vô địch) để chỉ đạo công
tác xây dựng kế hoạch một cách đồng bộ và thống nhất. Yêu cầu các HLV xây
dựng kế hoạch năm, từng quý, hàng tháng sát với trình độ, giới tính VĐV và sát
với mục tiêu đào tạo VĐV trong năm.
Xây dựng quy chế quản lý kế hoạch huấn luyện và kế hoạch đó được hội
đồng của trung tâm tham gia ý kiến và phê duyệt thực hiện.
Tăng cường công tác kiểm tra kế hoạch huấn luyện, giáo án huấn luyện,
nhiệm vụ của các phòng ban trung tâm có liên quan.
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Xây dựng kế hoạch huấn luyện đảm bảo tính hợp lý giữa tập luyện và
học văn hóa cho VĐV
Quan hệ với các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, các tỉnh thành có
phong trào để gửi đào tạo VĐV nâng cao trình độ.
Thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài huấn luyện ở từng thời điểm một
cách hợp lý của một số môn thể thao.
Các đơn vị phối hợp : Các nhà khoa học,các HLV quốc gia, Trường Đại
học TDTT Bắc Ninh, các bộ môn thể thao Tổng cục TDTT, các chuyên gia và
lãnh đạo TDTT tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ, Ban Giám đốc Sở VHTT&DL,
Phòng Nghiệp vụ TDTT, Lãnh đạo trung tâm, HLV thể thao
Triển khai thực hiện: Định hướng cho các bộ môn thể thao đổi mới khi xây
dựng kế hoạch huấn luyện.của HLV vì quá trình đào tạo VĐV trẻ trong nhiều năm
phải tuân theo những quy luật chung của giảng dạy và giáo dục,
đồng thời phải thực hiện những nguyên tắc chung của huấn luyện vì vậy mời
chuyên gia tổ chức lớp tập huấn về công tác xây dựng kế hoạch, đảm bảo tính
khoa học trong chương trình huấn luyện cho từng năm, từng tháng, hàng tuần và
có kế hoạch định hướng phát triển thành tích thể thao cao (trạng thái sung sức thể
thao) cho HLV từng môn thể thao phù hợp với giai đoạn thi đấu trong đó đảm bảo
tốt các nguyên tắc, phương pháp trong huấn luyện và cải tiến, ứng dụng các
phương pháp huấn luyện mới cho HLV trong công tác đào tạo.
Bên cạnh đó,ban lãnh đao đơn vị yêu cầu các HLV tổ chức tốt các buổi huấn
luyện, xác định rõ và hợp lý giữa lượng vận động – quãng nghỉ, kết hợp tốt giữa
tập luyện và thi đấu. Thống nhất cùng các HLV xác định rõ các giải tham gia thi
đấu trong nước (trong đó giải mục tiêu chính là giaỉ trẻ và giải vô địch quốc gia)
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- Yêu cầu các HLV xây dựng kế hoạch đề ra hàng tháng, quý trong năm
và sát với mục tiêu đào tạo. Khai thác triệt để các CSVC hiện có phục vụ cho việc
tập luyện và thi đấu của VĐV.
-Tăng cường công tác kiểm tra kế hoạch huấn luyện của các HLV: Phòng
Nghiệp vụ TDTT sở đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Trung tâm xây dựng kế
hoạch kiểm tra công tác huấn luyện theo định kỳ hoặc đột xuất thường xuyên, cụ thể
để đánh giá chất lượng các buổi huấn luyện, kế hoạch huấn luyện tuần, tháng, năm của
các HLV và xây dựng ban hành các quy chế làm việc của các đơn vị; nêu rõ chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng bộ phận và từng cá nhân. để từ đó nâng
cao trách nhiệm của các Trưởng bộ môn và HLV trưởng trong việc thực hiện các
nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, thành tích VĐV các môn.
Tăng cường quản lý kế hoạch huấn luyện chuyên môn theo chương trình,
giáo án huấn luyện được phê duyệt. Tiến hành kiểm tra, theo dõi, đánh giá sự phát
triển trình độ, thành tích thể thao của VĐV theo từng chu kì, giai đoạn huấn luyện.
yêu cầu HLV xây dựng kế hoạch huấn luyện phải đảm bảo đan xen,kết hợp việc
học văn hóa của các VĐV (đối với VĐV đang độ tuổi học văn hóa).
Các tiêu chí đánh giá
Thành tích thi đấu của VĐV của từng đội thể thao tại các giải trong năm và
mục tiêu, chỉ tiêu thành tích đã đề ra để đánh giá chất lượng hiệu quả công tác
huấn luyện.
Thông qua mục tiêu, chỉ tiêu thành tích đã đề ra , thành tích đạt được của
từng đội, từng môn tại các giải trong năm để đánh giá chất lượng, hiệu quả công
tác huấn luyện hàng năm.
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Bảng 3.12: Kết quả chất lượng đào
tạo VĐV các môn thể thao
giai đoạn 2014 - 2016
Môn

Đối tượng

Năm
2014

2015

2016

W1-2

W2-3

Tổng số VĐV

40

50

60

22.20

18.10

Không đẳng cấp

34

38

41

11.10

7.50

Cấp I

10

12

13

18.10

8.00

Kiện tướng

4

5

6

22.20

18.10

Tổng số VĐV

50

60

65

18010

8.00

Không đẳng cấp

32

40

45

22.20

11.70

Cấp I

15

17

17

12.50

0.00

Kiện tướng

3

3

3

0.00

0.00

Tổng số VĐV

45

50

60

10.50

18.10

18

20

25

10.50

22.20

15

18

20

18.10

10.50

Kiện tướng

10

10

12

0.00

18.10

Kiện tướng quốc tế

2

2

3

0.00

40.00

Tổng số VĐV

18

20

20

10.50

0.00

Điền

Không đẳng cấp

13

12

10

8.00

18.10

kinh

Cấp I

3

5

6

50.00

18.10

Kiện tướng

2

3

4

40.00

28.50

Tổng số VĐV

14

15

16

6.90

6.40

Không đẳng cấp

10

8

8

22.20

0.00

Cấp I

3

5

5

50.00

0.00

Kiện tướng

1

2

3

66.60

40.00

Tổng số VĐV

18

18

18

0.00

0.00

Bóng bàn

Bóng
chuyền

Không đẳng cấp
Bắn
súng, bắn Cấp I
đĩa bay

Bơi lặn

Rowing
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Môn

Canoe

Đấu
kiếm

Cử tạ

Năm

Đối tượng

2014

2015

2016

W1-2

W2-3

Không đẳng cấp

7

6

6

15.30

0.00

Cấp I

6

7

7

15.30

0.00

Kiện tướng

4

4

4

0.00

0.00

Kiện tướng quốc tế

1

1

1

0.00

0.00

Tổng số VĐV

18

18

18

0.00

0.00

Không đẳng cấp

12

11

10

8.70

9.50

Cấp I

4

5

5

22.20

0.00

Kiện tướng

2

2

3

0.00

40.00

Tổng số VĐV

16

16

18

0.00

11.76

Không đẳng cấp

8

8

6

0.00

-28.57

Cấp I

4

5

6

22.22

18.18

Kiện tướng

3

4

5

28.57

22.22

Kiện tướng quốc tế

1

1

1

0.00

0.00

Tổng số VĐV

18

18

18

0.00

0.00

Không đẳng cấp

10

9

8

-10.53

-11.76

Cấp I

4

5

5

22.22

0.00

Kiện tướng

3

3

4

0.00

28.57

Bảng 3.13: Vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia
Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

w1-2(%)

Kiện tướng Cấp 1 Kiện tướng Cấp 1 Kiện tướng Cấp 1

w2-3(%)
Cấp 1

Kiện
Kiện
Cấp
1
Chỉ
Chỉ
Chỉ
Chỉ
Chỉ
Chỉ
tướng
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt tướng
tiêu
tiêu
tiêu
tiêu
tiêu
tiêu
41

42

60

60

42

43

62

65

45

46

60

60

6.70 -8.00
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Nguồn tư liệu: Phòng Quản lý huấn luyện, phòng tập huấn thi đấuTTĐTHLTT,
phòng quản lý thể thao Văn phòng Sở VHTTDL
Qua bảng 3.12 bảng 3.13 cho thấy, kết quả thực hiện giải pháp đã góp phần
nâng cao thành tích chuyên môn của VĐV trong các năm 2014 - 2016, qua đó
khẳng định hiệu quả của giải pháp .
Kết quả nghiên cứu và bàn luận
Từ kết quả lựa chọn và xây dựng các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản
lý VĐV đề tài đã nghiên cứu ứng dụng giải pháp trong thực tiễn quá trình đào tạo
VĐV, trong đó giải pháp đổi mới công tác xây dựng và tăng cường quản lý kế
hoạch huấn luyện” được xem là giải pháp có tính then chốt. Để giải quyết tốt vấn
đề này, cơ sở lí luận và thực tiễn đã cho thấy cần phải nghiên cứu về định hướng
đổi mới công tác xây dựng kế hoạch và các biện pháp tăng cường quản lí huấn luyện
cụ thể cho từng thời kỳ, giai đoạn huấn luyện của các đội tuyển tại trung tâm ĐTHLTT
tỉnh Hải Dương.
Giải pháp 05: Cơ sở vật chất, địa điểm tập luyện ,kinh phí đào tạo và công
tác nghiên cứu khoa học.
Mục đích : Phát huy mọi nguồn lực của toàn xã hội tham gia hoạt động
TDTT, tranh thủ sự tài trợ ủng hộ của các doanh nghiệp cá nhân và
quần chúng nhân dân về vật chất và tinh thần cho công tác đào tạo VĐV thể thao
thành tích cao.
Tổ chức thực hiện:
Tham mưu UBND tỉnh, HĐND tăng tỷ lệ kinh phí cho hoạt động TDTT
trong tổng số GDP của tỉnh hàng năm,
Tích cực kêu gọi nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp trong
nước, liên doanh trên địa bàn
Tham mưu UBND tỉnh có cơ chế tạo nguồn thu cho Trung tâm bằng hình
thức liên doanh, liên kết hợp đồng kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo
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tại trung tâm. Kinh phí tự khai thác bằng nhiều hình thức như tổ chức hoạt động
dịch vụ bán vé lấy thu bù chi cho các dịch vụ ,hoạt động thi đấu... để tạo ra
nguồn kinh phí đa dạng phục vụ cho công tác đào tạo VĐV đội tuyển thể thao
tại trung tâm tỉnh Hải Dương.
Ký hợp đồng tuyên truyền, quảng bá cho thương hiệu của doanh nghiệp
bằng tên của các đội tuyển thể thao như: đội Bóng chuyền mang tên công ty bất
động sản Thành Đông, đội Bóng đá Nhi đồng Gia Bảo, đội Bóng đá U13 công ty
cổ phần kinh doanh nước sạch, liên doanh liên kết đào tạo VĐV Bóng đá từng
giai đoạn cho tổng công ty Viettel quân đội
Ưu tiên kinh phí đầu tư đào tạo, tập huấn và tham dự các giải toàn quốc cho
các môn thể thao trọng điểm loại 1 loại 2
Sử dụng hiệu quả kinh phí tài trợ bằng nguồn xã hội hóa như: phân loại các
VĐV loại 1, loại 2, loại 3 của từng đội tuyển thể thao để được hưởng mức
kinh phí bồi dưỡng bằng nguồn tài trợ theo hàng tháng, hàng quý nhằm tạo sự
cạnh tranh lành mạnh để phấn đấu giữa các VĐV nhóm loại 1, loại 2 trong mỗi
đội.Động viên, liên kết với các Công ty, doanh nghiệp Trung ương, đia phương,
tổ chức đoàn thể xã hội, cá nhân, tài trợ cho công tác đào tạo VĐV.
Tăng cường công tác huấn luyện ngoài giờ với các tổ chức và cá nhân trong
địa bàn tỉnh, hợp đồng các đội tuyển thể thao mang thương hiệu cho một số Doanh
nghiệp...
Kết quả: Trong những năm qua ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, ngành
TDTT Hải Dương đã huy động được nguồn vốn từ các nhà tài trợ và các tổ chức
xã hội bổ sung thêm kinh phí cho công tác đào tạo VĐV một số môn trọng điểm
loại 1 loại 2. Một số môn công tác đào tạo VĐV đã được xã hội hoá, một số doanh
nghiệp TW trong địa bàn tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho các đội tuyển thể thao của
tỉnh như: công ty Xi măng Hoàng Thạch tài trợ 800 triệu đồng/năm Công ty cấp
nước: 500 triệu, công ty Bất động sản Thành Đông: 800 triệu,
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Viettell 400 triệu, công ty Gia Bảo 100 triệu… được duy trì thường xuyên thì
trong những năm tới đây là nguồn kinh phí đáng kể góp phần vào công tác đào
tạo tài năng các môn thể thao mũi nhọn của tỉnh. Sau 03 năm thực hiên nhóm giải
pháp này, thực tế sự tăng trưởng về các nguồn ngân sách: Chế độ tiền ăn, tiền
công, tiền thưởng đối với các VĐV đều được nâng lên rõ rệt. Kết quả được trình
bày tại bảng 3.14
Bảng 3.14: Kinh phí đào tạo chi cho HLV, VĐV tại TTĐTHLTT
tỉnh Hải Dương
Chế độ

Thường
xuyên

Tập huấn

Phụ cấp
thêm nước
uống, thực
phẩm chức
năng

Đối tượng

Kinh phí (Ngàn đồng/ người/ ngày)
2014

2015

2016

W1-2

W2-3

VĐV năng khiếu tỉnh.

50.0

70.0

90.0

33.3

25.0

VĐV năng khiếu mục tiêu.

50.0

70.0

90.0

33.3

25.0

Phụ cấp VĐV cấp 1.

50.0

50.0

90.0

0.0

57.1

Phụ cấp VĐV kiên tướng.

50.0

50.0

120.0

0.0

82.3

Đội tuyển trẻ.

70.0

90.0

120.0

25.0

28.5

Đội tuyển vô địch.

90.0

120.0

150.0

28.5

22.2

Giải vô địch

50.0

50.0

70.0

0.0

33.3

Giải trẻTN-NĐ

40.0

40.0

50..0

0.0

22.2

Các giải khác

30.0

30.0

40..0

0.0

28.5

Nguồn tư liệu: phòng quản lý thể thao Văn phòng Sở Phòng kế hoạch tài
chính sở VHTTDL. Phòng Quản lý huấn luyện, phòng tập huấn thi đấu trung
tâm đào tạo huấn luyện thể thao,
Từ kết quả bảng 3.14 cho thấy: Kinh phí cho công tác đào tạo VĐV đội
tuyển thể thao tỉnh Hải Dương ngày càng được cải thiện, nâng cao, chế độ hàng
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ngày của VĐV đã được nâng lên bằng nguồn kinh phí nhà nức và kinh phí tài trợ
đã đáp ứng một phần tiêu hao năng lượng của VĐV trong tập luyện. Trong
năm 2014 - 2016 chế độ khen thưởng của tỉnh đã thiết thực và cao hơn so với các
năm trước, số tiền chi cho các giải thưởng thi đấu toàn quốc, quốc tế, đẳng cấp
VĐV, huy chương và thưởng tại chỗ (thưởng nóng ) ngày càng tăng. Điều đó
khẳng định hiệu quả của giải pháp này đối với công tác quản lý VĐV đội tuyển
thể thao tại trung tâm ĐTHLTT tỉnh Hải Dương.
Bên cạnh công tác đổi mới kế hoạch huấn luyện và chọn cử các đội thể
thao tham dự các giải toàn quốc trong năm đã bám sát kế hoạch thi đấu của Tổng
cục TDTT, các Liên đoàn thể thao quốc gia thể hiện chiến lược đào tạo VĐV của
tỉnh và để đánh giá trình độ VĐV. Thông qua việc phân tích thực tế đội ngũ HLV,
VĐV của trung tâm và trình độ các đơn vị khác trong toàn quốc kết hợp kết quả
huy động các nguồn kinh phí cho công tác đào tạo VĐV tăng trưởng nên giai đoạn
từ 2014 - 2016 số lượng các đội tuyển thể thao, số VĐV của trung tâm được
tham gia các giải thể thao toàn quốc để cọ sát nâng cao trình độ cũng có sự tăng
trưởng và số lượng VĐV các đội tham dự giả cũng nhiều hơn
Bảng 3.15: Số lượng các đội, VĐV tham gia thi đấu các giải toàn quốc
và quốc tế của tỉnh Hải Dương

TT

Môn thể thao

Số đội thi đấu
2014 2015 2016 W1-2

Số VĐV
W2-3 2014 2015 2016 W1-2

W2-3

1 Bóng bàn

8

9

10

11.70 10.50

40

60

72

40.00 18.00

2 Bóng chuyền

4

5

5

22.00

0.00

40

56

72

33.00 25.00

3 Bắn súng, bắn đĩa
bay

6

8

8

29.00

0.00

60

96

96

46.00

4 Điền kinh

3

4

5

40.00 22.00

24

32

50

29.00 44.00

5 Bơi lặn

2

3

3

40.00

12

24

24

67.00

0.00

0.00

0.00
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TT

Môn thể thao

Số đội thi đấu
2014 2015 2016 W1-2

Số VĐV
W2-3 2014 2015 2016 W1-2

W2-3

6 Rowing

4

6

6

40.00

0.00

32

60

72

61.00 18.00

7 Canoe

4

6

6

18.00

0.00

32

60

72

61.00 18.00

8 Đấu kiếm

5

6

6

40.00

0.00

15

18

18

18.00

9 Cử tạ

2

3

3

0.00

0.00

12

18

18

40.00 29.00

10 Pencaksilat

3

3

4

0.00

29.00

12

12

12

0.00

29.00

11 Nhảy cầu

2

2

2

0.00

0.00

4

4

4

0.00

40.00

12 Khiêu vũ thể thao

2

2

3

0.00

0.00

2

4

4

67.00 40.00

13 Wushu

2

2

3

0.00

0.00

8

8

8

0.00

22.00

14 Boxing

2

2

3

0.00

0.00

4

4

4

0.00

22.00

15 Vovinam

2

2

3

0.00

40.00

4

4

4

0.00

22.00

16 Karatedo

2

2

3

0.00

40.00

4

4

4

0.00

22.00

17 Taekwondo

2

2

3

0.00

40.00

4

4

4

0.00

22.00

18 Quần vợt

2

2

3

0.00

40.00

6

6

6

0.00

29.00

19 Aerobic

2

2

3

0.00

40.00

6

6

6

0.00

29.00

20 Bóng đá TN-NĐ

2

3

40.00

0.00

12

15

15

22.00 18.00

0.00

Nguồn tư liệu: Phòng Quản lý huấn luyện, phòng tập huấn thi đấu trung tâm đào
tạo huấn luyện thể thao, phòng quản lý thể thao Văn phòng Sở
Kết quả nghiên cứu và bàn luận
Kết quả đáng ghi nhận trong công tác đào tạo là bên cạnh sự gia tăng của nguồn
ngân sách Nhà nước, thì có sự gia tăng nguồn kinh phí tài trợ cho một số đôi thể
thao, điều này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo VĐV cho tỉnh. Công tác tài
trợ phát triển, chứng tỏ lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh đã ủng hộ cho công
tác đào tạo tài năng thể thao tỉnh nhà,thành tích thể thao đạt được trên đấu trường
Quốc gia và Quốc tế không chỉ vinh quang cho ngành mà còn là màu cờ sắc áo
cho quê hương, cho dân tộc và thương hiệu của các doanh nghiệp đây là động cơ
thúc đẩy các cấp các ngành các doanh nghiệp đầu tư Nguồn kinh phí tài trợ là
điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo VĐV.
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Giải pháp 6: công tác giáo dục quản lý con người,học văn hóa nâng cao
nhận thức VĐV.
Mục đích: Nhằm tạo sự nhất trí cao về tư tưởng và nâng cao ý thực cho
VĐV trong sinh hoạt và tập luyện, trong từng hành động lời nói , việc làm là cơ
sở cho sự thống nhất về mục tiêu và hành động nhằm tạo ra sự chuyển biến tích
cực về ý thức tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV. đồng thời nhằm giáo
dục tính chuyên nghiệp cho VĐV.
Nội dung:
Làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, HLV, VĐV
Tổ chức ký hợp đồng đào tạo giữa Trung tâm và VĐV có sự chứng kiến
của phụ huynh khi mới được tuyển chọn ban đầu để đào tạo.
Ký hợp đồng lao động và chế độ lương giữa đơn vị với các VĐV đạt đẳng
cấp quốc gia
Quản lý chặt chẽ sinh hoạt hàng ngày cho VĐV theo quy chế
Xây dựng nhân cách đạo đức TDTT xã hội chủ nghĩa, nhân cách con người
mới cho HLV.VĐV.
Kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện chuyên môn với việc tu dưỡng
đạo đức tác phong cho HLV, VĐV. đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong
sinh hoạt, tập luyện và thi đấu...
Tổ chức thực hiện
Thông qua các tổ chức đoàn thể (Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên) và nhiều
hình thức, biện pháp khác trực tiếp là các HLV quản lý, thường xuyên nắm bắt
tâm tư nguyện vọng, các diễn biến tư tưởng của VĐV kịp thời xử lý, uốn nắn
những suy nghĩ lệch lạc và khuyết điểm của VĐV và áp dụng đồng bộ nhiều biện
pháp như gặp gỡ VĐV, trao đổi với gia đình VĐV để đối thoại và
động viên VĐV quay lại, yên tâm tập luyện khi có tư tưởng bỏ đội tuyển đi nơi
khác. Phối hợp với chính quyền địa phương nơi VĐV sinh ra và lớn lên cùng
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với bạn bè, gia đình, người thân làm công tác tư tưởng để tác động VĐV nâng cao
nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong tập luyện và thi đấu.
Nắm bắt kịp thời và phản ảnh kết quả rèn luyện và tu dưỡng trình độ chuyên
môn, học văn hóa với gia đình phụ huynh để phối hợp quản lý và giáo dục
VĐV.Nâng cao nhận thức cho VĐV trong lời nói việc làm của mình, thực hiện
tốt các chuẩn mực đạo đức, nội quy, quy chế của cơ quan
Các tiêu chí đánh giá
Lấy thành tích thể thao và đạo đức là thước đo chủ yếu đánh giá.
Số lượng, số lần các tổ chức đoàn thể tham gia vào công tác tuyên truyền
giáo dục đạo đức cho các VĐV.
Số lượng VĐV vi phạm nội quy, quy chế quản lý và VĐV bỏ đội đi làm
các công ty hoặc chuyển sang địa phương khác thi đấu.
Số lượng VĐV ưu tú, xuất sắc tiêu biểu được bình bầu hàng năm.
Số lượng các VĐV là đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt
Nam hàng năm.
Các đơn vị phối hợp
Phòng Tổ chức Pháp chế, thanh tra sở, phòng Quản lý TDTT, Ban lãnh đạo
trung tâm, các phòng thuộc trung tâm, các tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên,
Hội phụ nữ, phụ huynh các VĐV, các HLV quản lý trực tiếp
Lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ đạo HLV nắm bắt các tâm tư nguyện vọng,
các diễn biến tư tưởng, kịp thời xử lý và uốn nắn những suy nghĩ lệch lạc và sai
phạm của VĐV. Đồng thời thông qua các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên,
Hội phụ nữ kêu gọi tinh thần phục vụ và trách nhiệm của VĐV với quê hương.
tác động VĐV nâng cao nhận thức trách nhiệm trong tập luyện, thi đấu nên một
số VĐV có tư tưởng bỏ đội thì đều VĐV quay trở lại đội tập luyện…
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Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho các HLV, VĐV giai đoạn 2015 2017 bằng việc đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong các hoạt động tập
luyện và thi đấu thể thao, cụ thể: kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên môn
với việc tu dưỡng đạo đức tác phong cho VĐV, làm cho VĐV phải nhận thức rõ
lời nói, việc làm của mình, nỗ lực thực hiện các chuẩn mực đạo đức, nói phải đi
đôi với làm và lấy thành tíchh thể thao làm thước đo chủ yếu để đánh giá năng lực
VĐV, HLV. Nâng cao ý thức cho VĐV trong từng hành động, việc làm, từng
buổi tập, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, bên cạnh đó đã tạo
sự nhất trí cao về tư tưởng, mục tiêu, làm cơ sở cho sự thống nhất mọi hành động.
Đồng thời giáo dục tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống
tư. hào của đơn vị góp phần tạo ra sự chuyển biến tích cực về tư tưởng trong đội
ngũ cán bộ, HLV, VĐV.
Tổ chức kí kết hợp đồng đào tạo giữa trung tâm đào tạo và VĐV có sự chứng
kiến của phụ huynh, kí hợp đồng lao động với các VĐV đạt đẳng cấp quốc gia;
Duy trì và tăng cường quản lý chặt chẽ sinh hoạt hàng ngày của VĐV theo
quy chế nhằm giáo dục tính chuyên nghiệp cho VĐV.
Đề ra các biện pháp phối hợp, nắm bắt kịp thời và phản ánh thông tin kết quả
rèn luyện tu dưỡng và tập luyện với phụ huynh, gia đình VĐV về văn hóa và trình
độ chuyên môn của VĐV.
Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong từng giai đoạn, thời kì gắn
vào dịp kỷ niệm các ngày lễ của đất nước nhằm động viên cán bộ HLV, VĐV
hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị, chỉ tiêu thành tích của từng đội tuyển thể
thao và của từng VĐV. tạo động lực cho sự phấn đấu, tạo không khí phấn
khởi trong tập luyện, làm cho VĐV thực sự phải có khát khao cầu tiến bộ xuất
phát từ quyền lợi bản thân VĐV mà không phải từ áp lực hoặc từ tác động bên
ngoài, Điển hình là phong trào thi đua của Đoàn thể thao Hải Dương hướng về
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Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã tạo được không khí làm
việc tích cực của các phòng ban và các bộ phận phục vụ trong đơn vị…
Giám sát chặt chẽ việc chấp hành kỉ luật trong tập luyện, thi đấu thể thao.
Làm cho VĐV luôn nâng cao ý thức tự giác, tích cực tập luyện trong
và ngoài giáo án (ngoại khóa) với việc tận dụng thời gian và mọi cơ sở vật chất
sẵn có của đơn vị ở mọi lúc, mọi nơi.
Giáo dục tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, giáo dục
truyền thống của đơn vị. tạo ra sự chuyển biến tích cực về tư tưởng trong đội
ngũ cán bộ, HLV, VĐV được xác định là một biện pháp quan trọng trong quản
lý, huấn luyện và thi đấu thể thao.
Để nắm bắt kịp thời và phản ánh thông tin kết quả rèn luyện , tu dưỡng và
tập luyện với phụ huynh, gia đình VĐV đã áp dụng bằng nhiều hình thức cách
thức (Website, Gmail,...) và thông tin trực tiếp cho gia đình VĐV từ đó tạo sức
mạnh tổng hợp,đồng bộ trong quản lý giáo dục đối với VĐV của Trung tâm.
Tổ chức thực hiện học văn hóa cho VĐV :
Phối hợp với Sở GD&ĐT,các trường phổ thông trong địa bàn nơi có VĐV
học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học văn hóa cho VĐV.
Xây dựng kế hoạch huấn luyện có sự kết hợp hài hòa giữa học văn hóa và
chuyên môn
Phối hợp với sở GD&ĐT thành lập khoa Văn hóa hệ bổ túc THPT trong
trường trung cấp VHNT thuộc Sở VHTT&DL để tạo thuận lợi cho các VĐV học
văn hóa vào các buổi tối. Tăng cường các chương trình dạy thêm ngoài giờ đối
với các VĐV thường xuyên đi thi đấu đảm bảo quyết tâm không để cho VĐV bị
thất học và 100% VĐV thể thao đều được học văn hóa và tốt nghiệp THPT.
Thời gian qua đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc học văn hóa của VĐV
dưới các hình thức như: Hệ phổ thông, hệ giáo dục thường xuyên và bổ
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túc văn hóa nhằm phát triển con người toàn diện và tác động tích cực tới
tư tưởng VĐV và phụ huynh,
Với mục tiêu trên, ngành VHTTDL Hải Dương đã thành lập Khoa Văn hóa
hệ bổ túc trung học phổ thông nằm trong trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật,
tạo thuận lợi cho các VĐV học văn hóa vào buổi tối và các chương trình dạy thêm
ngoài giờ đối với các VĐV thường xuyên đi thi đấu… Việc quan tâm cho các
VĐV được học văn hóa và thi vào các trường chuyên nghiệp sau khi không làm
nhiệm vụ thi đấu đã góp phần làm ổn định tư tưởng VĐV, tập trung cho tập luyện
nâng cao thành tích phục vụ sự nghiệp TDTT.
Kết quả:
- 100% các VĐV được ký hợp đồng đào tao với đơn vị có sự chứng kiến
xác nhận của gia đình.
- Các VĐV đạt đăng cấp đều được hưởng lương theo ngạch bậc HDV của
Bộ tài chính quy định
- Không có VĐV nào bỏ đội bị kỷ luật và hạn chế VĐV vi phạm quy chế
quản lý trong tập luyện và sinh hoạt...
- Thành tích thi đấu tại các giải toàn quốc được tăng trưởng
- Đảng bộ Sở VHTTDL đã bồi dưỡng và kết nạp 06 VĐV đứng trong hàng
ngũ Đảng cộng sản Việt Nam trong các năm 2014- 2016.
Bảng 3.16: Các VĐV đạt thành tích xuất sắc và tiêu biểu năm 2015
T
T

Họ tên

Môn
Đua

1

Lê Thị An

thuyền

Sinh năm 1990

Rowing

Thành tích đạt được năm 2015

Ý thức
kỷ luật

SEA Games: 2 HCV
Giải vô địch quốc gia: 2 HCV
Giải vô địch Châu Á: 1 HCB
Giải cúp Châu Á: 2 HCV
Giải các CLB: 2 HCV

Tốt
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T
T

Họ tên

Môn

Thành tích đạt được năm 2015

Ý thức
kỷ luật

SEA Games: 2 HCV
Giải VĐQG: 1 HCv, 3 HCB
Giải vô địch Châu Á: 1 HCĐ

Trần Quốc
2

Cường

Bắn súng Đông Nam Á: 3 HCV

Tốt

Giải cúp quốc gia: 1 HCV, 2 HCB

Sinh năm 1974

1 HCĐ cá nhân tay súng xuất sắc
toàn quốc
3
4

Đinh Thị Hằng
Sinh năm 1994
Lê Thị Hồng
Sinh năm 1996
Nguyễn Văn

5

Huệ
Sinh năm 1989

6

7

Bóng
chuyền

kiếm

Nguyễn Thị

Đua

Trịnh

thuyền

Sinh năm 1992

Rowing

Phi Vũ
Sinh năm 1999

Giải vô địch Châu Á: Xếp thứ 5

Giải VĐQG: 1 HCV
SEA Games: 2 HCV

Tốt
Tốt

Tốt

Tốt

SEA Games: 1 HCV
Giải VĐQG: 02 HCV
Giải cúp Chấu Á: 1 HCV, 1 HCĐ

Tốt

Giải các CLB: 2 HCV
HCV giải bô địch bóng đá nhi

Bóng đá
U11

đồng toàn quốc
Đội trưởng, VĐV tiêu biểu xuất

Tốt

sắc vòng chung kết

Nguyễn Hoàng
9

SEA Games: 1 HCB

kinh

Sinh năm 1989

Sinh năm 2004

HCĐ

SEA Games: 1 HCV

Đấu

Minh Quang

Giải vô địch quốc gia: 01 HCB, 1

Điền

Trần Thị Lên

Nguyễn Danh
8

Bóng bàn

Bắn cung

Giải VĐQG: 02 HCV, 02 HCB
Các giải khác: 01 HCV, 01 HCĐ

Tốt
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Bảng 3.17.: Các VĐV đạt thành tích xuất sắc và tiêu biểu năm 2016
T

Họ tên

1

Đoàn Bá
Tuấn Anh
SN /1995

2

Trần Quốc
Cường
Sinh năm:
1974

3

Bùi Văn
Hoàn
SN/1997

4

Lê Thị
Hồng
SN 1996

5

Nguyễn
Văn Huệ
Sinh năm:
1989

Thành tích đạt được năm 2016
Giải vô
Môn
Giải quốc
Các giải
địch
tế
khác
quốc gia
+ HCĐ
- HCB
đồng đội
đôi nam,
Bóng bàn
nam
nữ
(giải các
- HCĐ
đội mạnh
đơn nam.
toàn quốc).
- HCV
- Tham dự - Thành
cá nhân Olympic
viên đội
Bắn súng - 1HCV - 1HCB + tuyển quốc
đồng đội 2 HCĐ giải gia
- 1HCB vô địch
đồng đội ĐNA
01
HCB - 03 HCV
Giải
Vô Giải vô
địch Đông địch trẻ
Đua thuyền 02 HCV, Nam Á
toàn quốc;
Rowing
01 HCB
- 01 HCV,
02 HCB
Giải CLB
toàn quốc
- HCB giải
Bóng
Trụ hạng quốc tế
Đội tuyển
chuyền nữ đội mạnh VTV cúp
quốc gia

Điền kinh

- 2HCV
cá nhân

- Thành
viên đội
tuyển quốc
gia

Ý thức
kỷ luật
Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

T

Họ tên

6

Nhữ Đình
Nam
(SN1998)

7

Trần Đình
Nam
Sinh năm:
1992

8

Lê Sĩ Kiên
Sinh năm:
1986

9

Nguyễn
Bảo Long
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Thành tích đạt được năm 2016
Ý thức
Giải vô
Môn
Giải quốc
Các giải
kỷ luật
địch
tế
khác
quốc gia
- 02 HCV, 01
HCB Giải
02
HCV
trẻ toàn
Giải
Vô
quốc;
Đua thuyền 02 HCV,
Tốt
địch
Trẻ
-01 HCV,
Rowing
01 HCB
Đông Nam
02HCB Giải
Á
CLB toàn
quốc
- 1HCV cá - Thành
viên đội
nhân giải
vô địch thế tuyển quốc
gia
giới;
- 1HCB cá
- 1HCV
- 1HCV
Tốt
nhân giải
giải vô
PenCaksilat
cá nhân
địch Châu vô địch cúp
các CLB
Á;
-1HCV ĐH toàn quốc
TT bãi biển
Châu Á
- 1HCV giải - Thành
VĐ thế giới viên đội
tuyển quốc
- 1HCV
gia
Châu Á
- 1HCV
Tốt
- 1HCB cá - 1HCV cá
Pencaksilat
cá nhân
nhân giải
nhân Đại
hội TDTT cúp các
CLB toàn
bãi biển
quốc
Châu Á
- 1HCV cá
- 1HCV
Wushu
nhân Cúp
Tốt
cá nhân
toàn quốc

T

Họ tên

Môn
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Thành tích đạt được năm 2016
Giải vô
Giải quốc
Các giải
địch
tế
khác
quốc gia

Ý thức
kỷ luật

Sinh năm:
1994
- Thành viên
- 1HCV
đội tuyển
đồng đội
quốc gia
ĐNA
- 1HCV,
- 1HCB cá
1HCB CN
Nguyễn
nhânĐNA
giải tay súng
Văn Quân
- 1HCĐ
XS
Bắn súng
10 Sinh năm:
Tốt
đồng đội
-1HCB cá
1990
ĐNA
- Phá kỷlục nhân,
ĐĐ (3x40)
vô địch
ĐNA
01 HCV
02 HCV
Trần
Giải Vô
Giải CLB
Quang
01 HCV, địch Đông toàn quốc
11
Rowing
Tốt
Tùng
01 HCB Nam á; 01
(05/5/1991)
HCB Giải
Cup Ch Á
Nguồn tư liệu: Phòng Quản lý huấn luyện, phòng tập huấn thi đấu
- 1HCV
cá nhân
- 1HCV
đồng đội
- 1 HCB
cá nhân
- 1HCB
đồng đội
- 1 HCĐ
đồng đội

TTĐTHL, Phòng quản lý thể thao ,Văn phòng Sở VHTTDL
Giải pháp 7: Áp dụng chế độ ưu đãi đặc thù đối với VĐV
Mục đích : Góp phần ổn định tư tưởng cho VĐV tập trung cho tập luyện
nâng cao thành tích khát khao cầu tiến bộ, xuất phát từ quyền lợi của bản thân mà
không phải từ áp lực tác động của bên ngoài
Nội dung :
Tác giả đã tham mưu cho sở và UBND Tỉnh Hải Dương phê duyệt cơ chế
chính sách thu hút nhân tài cho VĐV thể thao có nhiều thành tích xuất sắc tai các
giải thi đấu quốc gia và quốc tế .Thực hiện chế độ ưu đãi với HLV, VĐV
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như: các VĐV thi đấu thể thao đạt đẳng cấp (cấp 1, kiện tướng quốc gia) được
hưởng lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tăng lương như chế độ quy định
của viên chức nhà nước; Thưởng tiền cho các HLV, VĐV thi đấu đạt huy chương
tại các giải vô địch trẻ, vô địch quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới;
Ưu tiên xét tuyển biên chế, lo công ăn việc làm cho VĐV có nhiều cống hiến
cho sự nghiệp TDTT; Tặng nhà cho VĐV đặc biệt xuất sắc
Tổ chức thực hiện
Các VĐV tại trung tâm trong quá trình đào tạo, thi đấu là học sinh ở các cấp
học đẳng cấp khác nhau được hưởng chế độ ưu đãi trong học văn hóa, được
miễn học phí và được cấp học bổng , được đảm bảo việc học văn hóa cho 100%
các VĐV trong độ tuổi đi học
Được hưởng tiền công, chế độ dinh dưỡng, được hưởng chế độ thuốc tăng
lực và thực phẩm chức năng.chế độ khen thưởng, chăm sóc y tế, đi học các trường
chuyên nghiệp dạy nghề và được ưu tiên giải
quyết việc làm (đầu ra) để ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành nhiệm vụ thi đấu
không còn làm VĐV.
Chế độ khen: được thưởng nóng tại chỗ khi đạt thành tích xuất sắc.
Xét tuyển và chọn cử cho các VĐV được đi học các trường đại học, cao đẳng
TDTT chuyên ngành, bằng nhiều hình thức:như học tích luỹ, tập trung,tai chức....
Được xét ưu tiên làm viên chức, giáo viên thể chất các trường Phổ thông,
làm HDV TDTT tại quê hương VĐV sinh ra.
Được vay vốn ưu đãi lập nghiệp của Ngân hàng chính sách xã hội khi hết
làm VĐVmà có nguyện vọng chuyển đổi cuộc sống sang ngành nghề khác.
Được ưu đãi mua đất hoặc căn hộ chung cư khi đạt thành tích xuất sắc tại
các giải quốc tế Asiad, Seagames…
Được xét hưởng lương,phụ cấp theo hệ HDV khi đạt đẳng cấp: cấp I, kiện
tướng quốc gia được tăng lương theo quy định của nhà nước.
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Các tiêu chí đánh giá:

Mức thưởng khi đạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các giải thể thao toàn
quốc và quốc tế
Thành tích thi đấu tại các giải vô địch quốc gia
Số lượng VĐV đạt đẳng cấp
Số VĐV được đi học Đại học TDTT theo hệ tích lũy hoặc tập trung
Số VĐV tốt nghiệp Đại học TDTT được xét tuyển làm viên chức
Các đơn vị phối hợp: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Trường Đại học Sư
phạm TDTT Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giáo
dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Giám đốc Sở VHTT&DL, Phòng
Quản lý TDTT, Phòng Kế hoạch Tài chính sở, Lãnh đạo trung tâm, các phòng
thuộc Trung tâm và các HLV thể thao.
Thông qua việc triển khai thực hiện nhóm giải pháp trên với các nội dung cụ thể
thiết thực, đã góp phần ổn định tư tưởng cho VĐV các đội tuyển thể thao , thành
tích thi đấu đã đạt được những kết quả rõ nét. Nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật
của cán bộ HLV, VĐV được nâng lên, không có VĐV hoặc HLV nào vi phạm kỷ
luật.
Bảng 3.18 Học phí, học bổng và đảm bảo việc học văn hóa cho VĐV giai
đoạn 2014-2016
TT
1

2

Nội dung

Năm 2014

Năm 2015

50

92

Tổng
THCS THPT THCS THPT THCS THPT cộng

Số VĐV được
miễn học phí học
văn hóa
Số VĐV tốt
nghiệp các cấp

Năm 2016

31

25

25

21

29

111

253

23

154
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Nguồn tư liệu: phòng Quản lý huấn luyện, phòng tập huấn thi đấu trung tâm
đào tạo huấn luyện thể thao, phòng quản lý thể thao, tổ chức pháp chế Văn phòng
Sở VHTTDL
Bảng 3.19 Số VĐV được cử học cao đẳng, đại học và được giải quyết việc
làm sau khi chấm dứt hợp đồng giai đoạn 2014 -2016
Công việc

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Cử đi học đại học, cao đẳng TDTT

15

11

12

Kí hợp đồng lao động làm HLV tại trung
tâm ĐTHLTT

3

5

4

Xét tuyển viên chức làm HLV

6

4

4

Tạo điều kiện đi học ngành nghề khác

8

10

4

Phối hợp xét tuyển làm giáo viên thể chất
các trường PT và làm cộng tác viên của
Trung tâm VH-TT xã, phường trong tỉnh

11

7

12

43

37

96

Tổng cộng

Nguồn tư liệu: Phòng Quản lý huấn luyện, phòng tập huấn thi đấu trung tâm
đào tạo huấn luyện thể thao, phòng quản lý thể thaoVPSở VHTTDL
Bảng 3.20 Kết quả chất lượng đào tạo VĐV ở các môn thể thao
trọngđiểm giai đoạn 2014 -2016
Môn

Bóng bàn

Đối tượng

năm
2014

2015

2016

W1-2

W2-3

Tổng số VĐV

40

50

60

22.2

18.1

Không đẳng cấp

34

38

41

11.1

7.5

Cấp I

10

12

13

18.1

8.0

Bóng
chuyền

Bắn

súng,

bắn đĩa bay

Điền kinh

Bơi lặn

Kiện tướng
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4

5

6

22.2

18.1

Kiện tướng Quốc tế

0

0

0

0

0

Tổng số VĐV

50

60

65

18.1

8.0

Không đẳng cấp

32

40

45

22.2

11.7

Cấp I

15

17

17

12.5

0.

Kiện tướng

3

3

3

0.0

0.0

Kiện tướng Quốc tế

0

0

0

0

0

Tổng số VĐV

45

50

60

10.5

18.1

Không đẳng cấp

18

20

25

10.5

22.2

Cấp I

15

18

20

18.1

10.5

Kiện tướng

10

10

12

0.0

18.1

Kiện tướng Quốc tế

2

2

3

0.0

40.0

Tổng số VĐV

18

20

20

10.5

0.0

Không đẳng cấp

13

12

10

8.0

18.1

Cấp I

3

5

6

50.0

18.1

Kiện tướng

2

3

4

40.0

28.5

Kiện tướng Quốc tế

0

0

0

0

0

Tổng số VĐV

14

15

16

6.9

6.4

Không đẳng cấp

10

8

8

22.2

0.0

Cấp I

3

5

5

50.0

0.0

Kiện tướng

1

2

3

66.6

40.0

Kiện tướng Quốc tế

0

0

0

0

0

Rowing

Canoe

Đấu kiếm

Cử tạ

Pencaksilat

Tổng số VĐV

128
18

18

18

0.0

0.0

Không đẳng cấp

7

6

6

15.3

0.0

Cấp I

6

7

7

15.3

0.0

Kiện tướng

4

4

4

0.0

0.0

Kiện tướng Quốc tế

1

1

1

0.0

0.0

Tổng số VĐV

18

18

18

0.0

0.0

Không đẳng cấp

12

11

10

8.7

9.5

Cấp I

4

5

5

22.2

0.0

Kiện tướng

2

2

3

0.0

40.0

Kiện tướng Quốc tế

0

0

0

0

0

Tổng số VĐV

16

16

18

0.0

11.76

Không đẳng cấp

8

8

6

0.0

-28.57

Cấp I

4

5

6

22.22

18.18

Kiện tướng

3

4

5

28.57

22.22

Kiện tướng Quốc tế

1

1

1

0.0

0.0

Tổng số VĐV

18

18

18

0.0

0.0

Không đẳng cấp

10

9

8

-10.53 -11.76

Cấp I

4

5

5

22.22

0.0

Kiện tướng

3

3

4

0.0

28.57

Kiện tướng Quốc tế

1

1

1

0.0

0.0

Tổng số VĐV

16

16

18

0.0

11.76

Không đẳng cấp

5

4

5

-22.22 22.22

Khiêu vũ
thể thao

Vovinam

Cấp I
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6

6

6

0.0

0.0

Kiện tướng

4

5

6

22.22

18.18

Kiện tướng Quốc tế

1

1

1

0.0

0.0

Tổng số VĐV

6

6

6

0.0

0.0

Không đẳng cấp

5

4

3

22.2

28.5

Cấp I

1

2

2

66.6

0.0

Kiện tướng

0

0

0

0

0

Kiện tướng Quốc tế

0

0

0

0

0

Tổng số VĐV

8

8

8

0.0

0.0

Không đẳng cấp

8

7

6

13.3

15.3

Cấp I

0

1

2

200.0

66.67

Kiện tướng

0

0

0

0

0

Kiện tướng Quốc tế

0

0

0

0

0

Tổng số VĐV

8

8

8

0.0

0.0

Không đẳng cấp

6

4

3

40.0

28.5

2

3

4

40.0

28.5

Kiện tướng

0

1

1

200.0

0.0

Kiện tướng Quốc tế

0

0

0

0

0

Tổng số VĐV

8

8

8

0.0

0.0

Không đẳng cấp

8

0

0

200.0

0

0

0

0

0

0

Kiện tướng

0

0

0

0

0

Kiện tướng Quốc tế

0

0

0

0

0

Taekwondo Cấp I

Aerobic Cấp I
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Bảng 3 .21 Huy chương toàn quốc (Giải trẻ + giải vô địch, các giải trong hệ
thống thi đấu quốc gia và các giải của Liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức)
2014

2015

2016

Chỉ tiêu

Thực
hiện

Chỉ tiêu

Thực
hiện

Chỉ tiêu

Thực
hiện

w1-2(%)

w2-3(%)

300

295

309

314

315

365

6.23

15.00

105HCV

114 HCV

135 HCV

8.20

16.80

90 HCB

96 HCB

129 HCB

6.40

29.30

100 HCĐ

104 HCĐ

101 HCĐ

3.90

-2.90

Nguồn tư liệu : phòng Quản lý huấn luyện, phòng tập huấn thi đấu trung tâm
ĐTHLTT,, phòng quản lý thể thao Văn phòng Sở VHTTDL
Từ các số liệu ở trên cho thấy: Số lượng huy chương ở các môn và thành tích
của các đội, số VĐV đạt đẳng cấp I, kiện tướng được tăng trưởng. Hàng năm Hải
Dương cung cấp cho đội tuyển quốc gia từ 20 - 25 VĐV của các môn: Bắn súng,
Bóng bàn, Đấu kiếm, Đua thuyền quốc tế… làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế tại SEA
Games 27, ASIAD 17. Đoàn thể thao tỉnh Hải Dương tham dự Đại hội TDTT toàn
quốc lần thứ VII năm 2014 đạt 25 HCV, 24 HCB, 36 HCĐ xếp hạng 7/65 tỉnh
thành toàn quốc.
Giải pháp 8: Các nội dung quản lý mềm khác
Mục đích:
Góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ HLV,
VĐV, hạn chế VĐV vi phạm quy chế quản lý và VĐV HLV nào vi phạm kỷ luật
.Nhằm ổn định tư tưởng, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong tập
luyện và thi đấu
Phát huy mọi nguồn lực trong xã hội vào công tác đào tạo VĐV đảm bảo
sự ổn định, bền vững cho TTTTC những năm tiếp theo
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Nôi dung và tổ chức thực hiện
Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong từng giai đoạn, thời kì gắn
vào dịp kỷ niệm các ngày lễ của đất nước nhằm động viên cán bộ HLV, VĐV
hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị, chỉ tiêu thành tích của từng đội tuyển thể
thao và của từng VĐV. Tạo động lực cho sự phấn đấu, tạo không khí phấn khởi
trong tập luyện, làm cho VĐV thực sự phải có khát khao cầu tiến bộ xuất phát từ
quyền lợi bản thân VĐV mà không phải từ áp lực hoặc từ tác động bên ngoài,
Điển hình là phong trào thi đua của Đoàn thể thao Hải Dương hướng về Đại hội
TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.Tạo không khí làm việc tích cực của các
phòng ban và các bộ phận phục vụ trong đơn vị…
Giám sát chặt chẽ việc chấp hành kỉ luật trong tập luyện, thi đấu thể thao.
Làm cho VĐV luôn nâng cao ý thức tự giác, tích cực tập luyện trong và ngoài
giáo án (ngoại khóa) với việc tận dụng thời gian và mọi cơ sở vật chất sẵn có của
đơn vị ở mọi lúc, mọi nơi.
Giáo dục tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, giáo dục
truyền thống của đơn vị. tạo ra sự chuyển biến tích cực về tư tưởng trong
đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV được xác định là một biện pháp quan trọng trong
quản lý, huấn luyện và thi đấu thể thao.
Nắm bắt kịp thời và phản ánh thông tin kết quả rèn luyện , tu dưỡng và tập
luyện với phụ huynh, gia đình VĐV trung tâm áp dụng bằng nhiều hình thức cách
thức (Website, Gmail,...) và thông tin trực tiếp cho gia đình VĐV từ đó tạo sức
mạnh tổng hợp ,đồng bộ trong công tác quản lý giáo dục đối với VĐV của Trung
tâm.
- Tăng cường mạn đàm, trao đổi thêm những kiến thức xã hội cho VĐV về tổ
chức bộ máyTrung tâm, cơ cấu tổ chức của Sở, của cơ quan Nhà nước ,chức năng
nhiệm vụ của các đơn vị, vai trò của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ
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thống tổ chức của ngành , ngoai ngữ ,vi tính.... từ đó nâng cao nhận thức, hiểu biết
về kiến thức xã hội, pháp luật cho VĐV.
Đánh giá hiệu quả : Thông qua việc triển khai thực hiện nhóm giải pháp trên
với các nội dung cụ thể thiết thực, đã góp phần ổn định tư tưởng cho VĐV các đội
tuyển thể thao , thành tích thi đấu đã đạt được những kết quả rõ nét. Nhận thức,
ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ HLV, VĐV được nâng lên, không có VĐV hoặc
HLV nào vi phạm kỷ luật.
Kết quả các môn thể thao xác định trọng điểm loại I.II đạt thành tích tại
ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 .
Với kết quả thành tích 22 HCV-30 HCB- 28 HCĐ , phá 10 kỷ lục quốc gia, kỷ
lục Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018, Đoàn thể thao Hải Dương xếp thứ hạng
8/65 tỉnh, thành, ngành toàn quốc tham dự đại hội.
3.2.3.2 Đánh giá hiệu quả ứng dụng các giải pháp
Căn cứ cơ sở lý luận và thực tiễn công tác quản lý VĐV tỉnh Hải Dương
thời gian qua và thông qua phiếu khảo sát lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà
quản lý, các HLV, phụ huynh, VĐV kết quả tại hội thảo và nghiên cứu đặc điểm
chung về tư tưởng, nghề nghiệp của VĐV hiện nay,
tính đặc thù của VĐV thể thao thành tích cao như: tuổi thọ thành tích không dài,
nhiều rủi ro trong tập luyện (chấn thương), áp lực cao về thành tích, cơ hội việc
làm không có nhiều sau khi không còn khả năng phát triển thành tích, chế độ dinh
dưỡng, chế độ đãi ngộ của tỉnh đối với VĐV xuất
sắc chưa có cơ chế cụ thể… Từ đó tác giả lựa chọn và xây dựng áp dụng nhóm
giải pháp với các nội dung và cách thức tổ chức cụ thể. Các giải pháp trên được
áp dụng vào thực tiễn công tác quản lý VĐV thể thao tại trung tâm ĐTHLTT tỉnh
Hải Dương giai đoạn từ 12/2005 – 12/2017 nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách
nhiệm trong tập luyện, thi đấu. Kết quả qua thực nghiệm đã giúp gia đình, phụ
huynh và VĐV ổn định tư tưởng, từ đó nâng cao ý thức, tinh thần
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trách nhiệm trong tập luyện và thi đấu, hạn chế số VĐV vi phạm nội quy và thành
tích thi đấu được nâng lên cả về số lượng, chất lượng huy chương và đẳng cấp
VĐV.
Kết quả thực hiện nhóm giải pháp này đã góp phần không nhỏ vào những
thành tích về chuyên môn VĐV đã đạt được trong năm 2015 -2017, qua đó động
viên khuyến khích quy tụ được nhiều VĐV năng khiếu tham gia vào tập luyện các
môn thể thao.
Với những thành tích trên Trung tâm đước các cấp xét tặng thưởng các danh
hiệu thi đua như sau:
Năm 2015: 02 Huân chương lao động hạng ba (tập thể và cá nhân)
Năm 2016: Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh. 06 Bằng khen của UBND
tỉnh 02 Bằng khen của Bộ VHTTDL (tập thể và cá nhân) 12 chiến sĩ thi đua cơ
sở. 5 tập thể và 17 cá nhân được tặng giấy khen.
Những danh hiệu thi đua đạt được ở trên đã thể hiện rõ nét hơn hiệu quả của
việc ứng dụng các giải pháp quản lý VĐV tác giả đã đề xuất và ứng dụng trong
thời gian qua tại Trung tâm ĐTHL thể thao tỉnh Hải Dương
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Kết luận nhiệm vụ 2:
Từ kết quả, thành tích đạt được của các VĐV tại Trung tâm đào tạo,
huấn luyên thể thao giai đoạn 2015-2016 cho thấy:
- VĐV đã chủ động tích cực trong học tập, tập luyện, thi đấu, hạn chế
VĐV vi phạm quy chế quản lý và đặc biệt không có một VĐV nào bị hình thức
kỷ luật từ hình thức khiển trách, cảnh cáo trở lên từ đó đã tạo ảnh hưởng và có
ý nghĩa to lớn đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành VHTTDL
giao cho TTĐTHLTT Hải Dương thời gian qua.
- Thành tích ở các môn thể thao đều có sự tăng trưởng: Số lượng huy
chương đạt được ở các môn và thứ hạng thành tích của các đội đã đạt được
khá tốt., VĐV đẳng cấp, thứ hạng của các đội thể thao tập thể, số VĐV xuất
sắc cung cấp cho đội tuyển Quốc gia được giữ vững và tăng lên.
- Số lượng VĐV đạt đẳng cấp năm 2014- 2016 cao hơn các năm trước
trong.năm 2014- 2016 thường xuyên cung cấp cho đội tuyển quốc gia từ
22-25 VĐV của các môn: Bắn súng, Bóng bàn, Đấu kiếm, Đua thuyền quốc
tế, PencakSilat, Bắn cung ,Đấu kiếm làm nhiệm vụ quốc tế.
3.2.3.3 Bàn luận về tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả các giải pháp
Nếu như các công trình nghiên cứu khoa học của các tác giả trước đây
chưa quan tâm tới các bước tiến hành thực nghiệm mà chỉ quan tâm tới thời
gian ứng dụng giải pháp vào thực tế để đánh giá hiệu quả của các tác giả trong
nước và một số các chuyên gia thì trong quá trình tổ chức nghiên cứu, ứng dụng
giải pháp đã xây dựng trong luận án, chúng tôi đã xây dựng chi tiết lộ trình ứng
dụng giải pháp vào thực tế để điều chỉnh và đánh giá hiệu quả lộ trình được xây
dựng chi tiết từ giai đoạn lựa chọn, giai đoạn ứng dụng thực nghiệm và giai
đoạn sau áp dụng theo ý kiến đánh giá của một nhà quản lý, các chuyên gia
quản lý mà tác giả đã tham khảo xác định khẳng định đây là lộ trình khoa học,
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hợp lý, giúp luận án chủ động hơn trong quá trình áp dụng giải pháp và thu
được hiệu quả. Đây cũng là một việc mới trong quá trình tổ chức ứng dụng giải
pháp đã lựa chọn và đánh giá hiệu quả của luận án
Ngoài ra, trong quá trình tổ chức ứng dụng luận án cũng đã quan tâm tới
thời gian , địa điểm , đối tượng ứng dụng, nội dung ứng dụng của các giải pháp,
công tác kiểm tra đánh giá kết quả ứng dụng... đây là vấn đề chung được tác
giả quan tâm trong quá trình tổ chức ứng dụng thực nghiệm của mình để đảm
bảo quá trình áp dụng thu được hiệu quả cao nhất.
Trong các công trình khoa học trước đây một số tác giải mới chỉ dừng
lại ở việc chứng minh, lựa chọn các giải pháp được xây dựng tốt hơn so với các
giải pháp cũ thường được sử dụng và kết luận hiệu quả của chương trình (giải
pháp, biện pháp đã xây dựng) thì trong quá trình nghiên cứu của luận án, bên
cạnh việc chứng minh tính hiệu quả của các giải pháp đã xây dựng được xuất
phát từ điều kiện thực tế phát sinh ,khi ứng dụng giải pháp tác giả đã tiến hành
điều chỉnh những hạn chế trong quá trình áp dựng vào thực tiễn của đơn vị với
43 tiêu chí của 8 giải pháp đã được các chuyên gia, các nhà quản lý đều có ý
kiến lựa chọn chiếm tỷ lệ 80% trở lên, ở mức độ ưu tiên 1, ưu tiên 2,
Cụ thể các giải pháp như sau:
1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đào tạo VĐV và
tuyên truyền nang cao nhận thức cho cán bộ, HLV, VĐV
2. Cơ cấu tổ chức số lượng, chất lượng HLV
3. Xác định các môn thể thao trọng điểm mũi nhọn và đổi mới công tác tuyển
chọn VĐV
4. Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch đào tạo,huấn luyện VĐV
5. Cơ sở vật chất, địa điểm tập luyện, kinh phí đào tạo, công tác nghiên cứu
khoa học
6. Công tác quản lý con người, giáo dục đạo đức và học văn hóa nâng cao nhận
thức cho VĐV
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7. Chế độ ưu đãi đặc thù đối với VĐV
8. Các nội dung quản lý mềm khác.
Để đánh giá hiệu quả của các giải pháp. đề tài đã ứng dụng 43 tiêu chí vào
thực tiễn cụ thể sau :
+ Thực hiện triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của TW,Tỉnh ủy

UBND về công tác đào tạo VĐV
+ Thực hiện quy hoạch TDTT tỉnh của HĐND phê duyệt và đề án phát
triển TTTTC theo đề án.
+ Triển khai chương trình hành động của tỉnh thực hiện NQ/O8 và đề án
chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc của
UBND tỉnh
+ Có chế độ uu đãi đặc thù cho HLV VĐV thành tích cao.
+ Cơ cấu đủ số lượng HLV đảm bảo huấn luyện các môn
+ HLV có năng lực, trách nhiệm và nhiệt tình
+ Phân công nhiệm vụ phù hợp đối với HLV từng môn chuyên sâu và
HLV thường xuyên cập nhập kiến thức mới
+ Về chế độ khen thưởng động viên, kỷ luật (đề bạt khen thưởng kỷ luật
kịp thời đối với các HLV)
+ Duy trì các môn thể thao truyền thống mũi nhọn và xác định cụ thể các
môn thể thao trọng điểm Olympic loại 1, loại 2 để đào tạo
+ Đổi mới công tác tuyển chọn VĐV
+ Xây dựng bảng điểm tuyển chọn theo hướng phát triển nâng cao
+ Tuyển chọn VĐV bằng nhiều hình thức, hàng năm hoặc đột xuất thông
qua hệ thống các giải thể thao cấp tỉnh, cấp huyện (phối hợp ngành giáo dục
thông qua các giải Hội khỏe phù đổng, giải học sinh các cấp)
+ Quy trình quản lý Huấn luyện, xây dựng kế hoạch đào tạo huấn luyện
theo chu kỳ Đại hội toàn quốc, từng năm, tham dự các giải thể thao toàn quốc
đảm bảo tính khoa học, liên kết, hệ thống.
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+ Đánh giá kiểm tra chất lượng vận động viên theo từng giai đoạn chu
kỳ huấn luyện
+ Kế hoạch đào tạo đảm bảo các nguyên tắc huấn luyên có tính khoa
học được hội đồng phê duyệt
+ Xây dựng kế hoạch huấn luyện đảm bảo tính hợp lý giữa tập luyện và
học văn hóa cho VĐV
+ Thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài huấn luyện một số môn
thể thao trọng điểm.
+ Quan hệ với các liên đoàn thể thao, Trung tâm huấn luyện quốc gia,
các địa phương khác để gửi đào tạo VĐV
+ Có hệ thống nhà tập luyện đa năng, các phòng tập chuyên môn của
từng môn chuyên sâu
+ Có trang bị máy móc cho việc kiểm tra tiêu chuẩn y sinh học cho VĐV
và thiết bị ngiên cứu khoa học.
+ Cơ cấu phân bổ nguồn kinh phí hợp lý, trọng tâm trọng điểm cho các
môn thể thao mũi nhọn và các môn trọng điểm
+ Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí và nguồn xã hội hóa một cách hợp
lý, có tính khuyến khích động viên VĐV tập luyện, phấn đấu
+ Tích cực khai thác nguồn tài trợ bằng nhiều hình thức như: Ký hợp
đồng đào tạo, làm thuơng hiệu các doanh nghiệp
+ Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho vận
động viên
+ Ký hợp đồng đào tạo với VĐV khi được tập trung đào tạo có sự giám
sát của gia đình
+Ký hợp đồng lao động với VĐV khi đạt đẳng cấp 1 quốc gia và chuyển
hệ số lương kịp thời khi đạt kiện tướng
+ Giáo dục Ý thức tổ chức kỷ luật của VĐV trong tập luyện ,sinh hoạt
+ Động viên VĐV thực hiện hết giáo án từng buổi tập của HLV
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+ Xây dựng nội quy, quy chế quản lý VĐV tại trung tâm
+ Có sự phối hợp chặt chẽ với sở GD&ĐT, các nhà trường phổ thông
trên địa bàn tổ chức tốt học văn hóa của VĐV
+ Có trường hệ bổ túc văn hóa , THPT do sở VHTTDL quản lý
+ Đảm bảo 100% VĐV không bị thất học và được tốt nghiệp PTTH làm
cơ sở giải quyết việc làm cho VĐV
+ VĐV học văn hóa được miễn học phí và các môn phụ.
+ Áp dụng chế độ khen thưởng kịp thời và thưởng tại chỗ ( thưởng
nóng ) cho VĐV đạt HCV
+ VĐV được đi học cao đẳng, chuyên ngành theo các hình thức khác
nhau (tập trung, tích lũy...)
+ Đảm bảo chế độ dinh dưỡng trang thiệt bị,thực phâm chức năng cho
các môn thể thao đặc thù.
+ Huy động nhiều nguồn lực kinh phí (xã hội hóa) Sử dụng kinh phí
XHH hiệu quả hỗ trợ thêm dinh dưỡng cho VĐV tư chất “đặc biệt’’ trong tập
luyện, thi đấu và khen thưởng.
+ VĐV tiêu biểu xuất sắc được xét tuyển viên chức làm HLV khi tốt
nghiệp Đại học TDTT chuyên ngành
+ Xác định tinh thần phục vụ VĐV là nhiệm vụ trọng tâm (ăn, nghỉ, sinh
hoạt) của toàn bộ máy các phòng ban Trung tâm
+ Phòng tổ chức hành chính quản lý tốt sinh hoạt khu vực ký túc xá, phòng sinh
hoạt ngoài giờ cho VĐV (phòng xem TV. đọc báo….)
+ Bộ phận quản lý phục vụ đảm bảo chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho
VĐV từng bữa ăn.
+ Trạm y tế đánh giá, kiểm tra các chỉ số y sinh học theo chu kỳ huấn
luyện, đảm bảo tốt khám chữa bệnh cho VĐV
+ Phát động các phong trào thi đua và khơi dậy truyền thống tự hào thành
tích của đơn vị
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+ Lập trang website để thông tin rộng rãi kết quả học tập thi đấu của
VĐV và phối hợp chặt chẽ với gia đình VĐV để quản lý theo dõi, động viên.
Sau hơn 02 năm ứng dụng tại Trung tâm ĐTHL thể thao đề tài đã xác
định được hiệu quả của các giải pháp quản lý, các tiêu chí đánh giá đều có sự
thay đổi rõ nét sau khi ứng dụng và kiểm chứng đều có hướng tích cực tiến bộ.
Kết quả được thể hiện về ý thức tổ chức kỷ luật của HLV, VĐV, hạn chế thấp
nhất các VĐV vi phạm quy chế quản lý, không có 1 VĐV nào bỏ đội tuyển và
bị vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên, đạt nhiều thành tích thi đấu tại
các giải thể thao toàn quốc. VĐV cấp 1, kiện tướng quốc gia được tăng trưởng,
cung cấp nhiều VĐV xuất sắc cho đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế...
kết quả trên khẳng định ứng dụng giải pháp quản lý đã tác động là nguyên nhân
của kết quả thành tích tại trung tâm trong thời gian qua.
Tóm lại, những kết quả nghiên cứu ở mục 3.2 của luận án đi đến một số
kết luận sơ bộ dưới đây:
Việc lựa chọn và ứng dụng các giải pháp quản lý VĐV để nâng cao hiệu
quả quản lý VĐV cần tuân thủ các nguyên tắc như sau:
- Tính tổng thể, toàn diện cần thể hiện được đầy đủ các mặt lý luận và
thực tiễn, toàn diện và cá biệt và tổng thể của các giải pháp quản lý VĐV trong
đó đảm bảo quy trình quản lý chặt chẽ theo một chu kỳ khép kín nên không có
giải pháp nào đơn lẻ có kết quả cao mà phải có tác động phối hợp đồng bộ của
nhiều giải pháp.
- Tính thực tiễn: các giải pháp từ những nhu cầu, yêu cầu của thực tế, giải
quyết trực tiếp hoặc gián tiếp những hạn chế, những khó khăn mà thực trạng
giải pháp đang áp dụng để khắc phục những tồn tại, hiệu quả hơn.
- Tính khả thi: tiêu chí của các giải pháp ứng dụng vào thực tế đem lại
hiệu quả trong công tác quản lý VĐV chủ yếu là chất lượng, trình độ chuyên
môn của VĐV, trong đó là hiệu quả của một số nhóm giải pháp hợp lý trong
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việc giải quyết các nhiệm vụ, mục đích đã đề ra, góp phần năng cao trình độ tổ
chức, quản lý và chất lượng công tác huấn luyện và đào tạo VĐV.
- Tính hợp lý: Giải pháp lựa chọn phù hợp với thực tế điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh và của Trung tâm ĐTHL thể thao tỉnh cũng như các điều kiện
về CSVC, nguồn lực, kinh phí, đội ngũ HLV và tổ chức bộ máy quản lý của
tỉnh Hải Dương trong công tác đào tạo tài năng thể thao.
- Tính đa dạng và đồng bộ: Những giải pháp quản lý không thể làm đơn
lẻ và chỉ tính đến một chiều mà cần có sự đồng bộ của các giải pháp quản lý và sự
phối hợp chặt chẽ của các phòng ban đơn vị của Trung tâm và phụ huynh VĐV.
Để giúp hoàn thiện các nhóm giải pháp và đảm bảo hiệu quả phù hợp với
điều kiện thực tế, luận án đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung thêm các nội dung
trong từng nhóm giải pháp, trong đó quan tâm nhiều hơn, chú trọng hơn tới việc
giáo dục đạo đức, ý thức tổ chức kỉ luật, lòng yêu ngành, yêu nghề, tạo tính tự
giác cho VĐV, đồng thời giáo dục cho VĐV một số kĩ năng mềm như ngoại
ngữ vi tính và tăng cường công tác giám sát việc học văn hóa cho VĐV cũng
như mạn đàm trao đổi bồi dưỡng thêm những kiến thức xã hội trong quá trình
đào tạo như mô hình tổ chức của cơ quan, cơ cấu tổ chức của nhà nước, của
tỉnh, của ngành và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, vai trò vị trí của lãnh
đạo, quản lý trong hệ thống tổ chức của ngành từ đó giúp VĐV nâng cao hiểu
biết về kiến thức xã hội và pháp luật.
Trong công tác đào tạo bổ sung, điều chỉnh về các chỉ tiêu trong công
tác tuyển chọn VĐV theo xu hướng phát triển chung toàn quốc và định kỳ kiểm
tra các chỉ tiêu thể lực kỹ thuật đây là vấn đề giúp các HLV, các nhà quản lý
đánh giá VĐV sau mỗi giai đoạn huấn luyện.
Trong quá trình áp dụng đã giám sát cụ thể tiến trình áp dụng của từng
giải pháp từ đó giúp cho các nhà quản lý, HLV dễ dàng hơn trong việc ứng
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dụng các nhóm giải pháp vào thực tế để hoàn thiện thêm các giải pháp đã xây
dựng và phù hợp vào thực tế.
Tóm lại, quá trình nghiên cứu, áp dụng các nhóm giải pháp mà luận án đã lựa
chọn vào công tác quản lý VĐV trong thực tế thời gian qua đạt kết quả nhất
định đã góp phần đáp ứng mục tiêu phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hải
Dương ,góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao.
Qua đó chúng tôi thấy rằng hiện nay VĐV thể thao trong thời buổi kinh
tế hội nhập và chịu tác động của kinh tế thị trường. Các tác động chủ quan,
khách quan về cuộc sống đời thường và việc làm ổn định đã ảnh hưởng tư tưởng
đến HLV, VĐV là điều tất yếu khách quan. Bản thân HLV, VĐV kể cả các nhà
quản lí các cấp đều bị tác động là khó tránh khỏi. Vấn đề ở chỗ là
chúng ta quan tâm việc này đến đâu và có giải pháp quản lý sao cho phù hợp,
kịp thời và áp dụng hình thức giáo dục như thế nào để VĐV và phụ huynh an
tâm tư tưởng tích cực tập luyện thi đấu dành thành tích cao. Đồng thời công
tác quản lí giáo dục và giải quyết việc làm cho VĐV sau khi không còn phát
triển thành tích thi đấu (đầu ra) cho VĐV không chỉ là của riêng ngành
VHTTDL mà cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành trong tỉnh sụ kết
họp của phụ huynh, gia đình VĐV và phải trên mặt bằng tổng thể của nền kinh
tế - xã hội của địa phương, đất nước và mang tầm quốc gia, cũng như vai trò
của Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, các Liên đoàn thể thao quốc gia trong việc
tham mưu các chính sách về chế độ ưu đãi đặc thù cho VĐV và công tác quản
lý, chuyển nhượng VĐV TTTTC đóng vai trò hết sức quan trọng.
Quá trình thực hiện ứng dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý
VĐV thể thao thành tích cao tại TTĐTHL tỉnh Hải Dương được Ban giám đốc
Sở, cán bộ quản lý các phòng , ban lãnh đạo Trung tâm đào tạo tỉnh cùng các
đơn vị liên quan tới công tác đào tạo VĐV đã tạo điều kiên và phối hợp một
cách đồng bộ. Tuy nhiên, công tác quản lý VĐV cuả tỉnh Hải Dương cần có
các giải pháp mạnh mẽ, tích cực và toàn diện hơn nữa, với các nội dung, hình
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thức mới, phong phú, phù hợp, để động viên, huy động mọi tiềm năng, nguồn
lực trong xã hội vào việc phát triển thành tích thể thao.
Việc ứng dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý VĐV thể thao
tại trung tâm tỉnh Hải Dương cần phải hoàn thiện, khách quan, vì trong công
tác tổ chức quản lý đào tạo VĐV, sự phát triển thành tích cần phải có sự tác
động toàn diện, hỗ trợ ,phối hợp đồng bộ của các cấp các ngành các tổ chức xã
hội trong tỉnh.
Trên cơ sở về lý luận và thực tiễn., tác giả đã áp dụng các giải pháp được
lựa chọn đặc biệt là: công tác giáo dục đạo đức, ổn định tư tưởng và tổ chức tốt
học văn hóa để định hướng, giải quyết đầu ra (việc làm) cho VĐV khi hết khả
năng phát triển thành tích trong giai đoạn vừa qua góp phần ổn định tư tưởng
cho phụ huynh, gia đình VĐV và nâng cao ý thức, tinh thần tập luyện, thành
tích thi đấu của VĐV tỉnh Hải Dương trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
Đây là một nhiệm vụ quan trọng đặc biệt có ý nghĩa trước mắt và lâu dài góp
phần phát triển sự nghiệp TDTT và TTTTC tỉnh Hải Dương mang tính bền
vững và ổn định góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương
và đóng góp vào thành tích của thể thao Việt Nam.
Hiện nay công tác quản lý VĐV thể thao trong nền kinh tế thị trường
các tác động chủ quan, khách quan về quyền lợi kinh tế hoặc nhiều lĩnh vực
khác ảnh hưởng đến HLV, VĐV là điều tất yếu khách quan. Vì vậy, tỉnh Hải
Dương cần có giải pháp quản lý sao cho phù hợp, kịp thời và áp dụng hình thức
giáo dục như thế nào để VĐV và phụ huynh an tâm tư tưởng tích cực tập luyện
thi đấu dành thành tích cao...
Từ những kết quả nghiên cứu trên đã cho thấy. Sự cần thiết phải có những
cơ sở lý luận để định hướng chung cho hệ thống quản lý đào tạo VĐV các cấp,
các tuyến từ đó hình thành một quy trình quản lý khoa học, bài bản hệ thống và
phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước và điều kiện kinh tế - xã hội của
tỉnh hiện nay. Nâng cao hiệu quả đào tạo VĐV, nhằm tiết kiệm kinh phí, phát
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huy tiềm năng, tiềm lực của toàn xã hội vào công tác đào tạo được một lực
lượng VĐV thể thao hùng hậu của tỉnh để nhanh chóng tiếp cận thành tích thể
thao toàn quốc, khu vực và thế giới.
Vì vậy việc nghiên cứu, xác định và áp dụng một số giải pháp quản lý có
tính trọng tâm, nòng cốt, khoa học, hợp lý để nâng cao hiệu quả đào tạo VĐV
TTTTC phù hợp với điều kiện hoàn cảnh kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương là rất
quan trọng, cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, cho phép rút ra 02 kết luận sau:
1. Đánh giá thực trạng các giải pháp quản lý VĐV tại Trung tâm
ĐTHLTT tỉnh Hải Dương vừa qua cho thấy:
- Các nhóm giải pháp quản lý rất đa dạng, phong phú, ở nhiều lĩnh vực,
nhiều nội dung và nhiều yếu tố thuận lợi, khó khăn khác nhau đã tác động tới
công tác quản lý VĐV.
* Thuận lợi: công tác đào tạo VĐV đã có sự quan tâm của Tỉnh ủy,
UBND tỉnh Hải Dương và các sở ban ngành của tỉnh
Đội ngũ cán bộ, HLV cơ bản được đào tạo về mặt chuyên môn và đã
được nâng cao trình độ qua các lớp tập huấn của trung ương tổ chức
Chế độ dinh dưỡng trong tập luyện và thi đấu đã được tỉnh quan tâm
phần nào.
Cơ cấu tổ chức bộ máy công tác đào tạo VĐV được ổn định đã xây dựng
được quy chế hoạt động.
* Khó khăn, hạn chế:
- Thiếu HLV trong biên chế nhiều HLV chỉ được ký hợp đồng lao động,
chế độ lương, phụ cấp theo cơ chế quản lý kinh tế mới của nhà nước
(khó thanh quyết toán chế độ cho HLV hợp đồng) vì vậy đã ảnh hưởng đến tư
tưởng các HLV.
- Các cán bộ, HLV dành nhiều thời gian trong công tác huấn luyện vì
vậy có ít thời gian để học tập nâng cao trình độ.
- Việc áp dụng và thực hiện chương trình huấn luyện theo hướng tiên
tiến hiện đại còn khó khăn vì thiếu phương tiện, dụng cụ trang bị tập luyện và
máy móc chuyên dùng.
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- Chế độ đãi ngộ, tiền thưởng cho các VĐV xuất sắc còn thấp so với mặt
bằng chung toàn quốc và chưa áp dụng chế độ đặc thù cho VĐV một cách đồng
bộ, kịp thời...
- Tư tưởng các VĐV chưa ổn định, lo lắng về công ăn việc làm sau này
- Công tác nghiên cứu khoa học chưa được quan tâm và được đầu tư
đúng mức.
- Cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ còn thiếu thốn lạc hậu chưa đáp ứng
được yêu cầu tập luyện.
- Tác giả đã xác định rỏ những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào
tạo VĐV thể thao thành tích cao như điều kiện kinh tế xã hội, chính trị, cơ sở
vật chất kỷ thuật, địa điểm tập luyện của VĐV, về công tác giáo dục chính trị,
đạo đức, về nhận thức của đội ngủ cán bộ, HLV và VĐV của tỉnh đôi khi chưa
toàn diện đầy đủ. Số VĐV trình độ cao của các đội, các môn thể thao mũi nhọn
còn mỏng thiếu hụt, chất lượng đội ngủ HLV hạn chế , công tác quản lý đã có
nhiều cố gắng nhưng hiệu quả chưa cao, nguồn kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu
đào tao VĐV đạt trình độ Quốc gia và quốc tế .
Những lý do trên và chính những hạn chế khó khăn, vướng mắc này mà
ngành VHTT&DL tỉnh Hải Dương trong những năm qua chưa giải quyết một
cách kịp thời để nâng cao chất lượng công tác đào tạo VĐV.
Kết quả lựa chọn và ứng dụng các giải pháp quản lý
Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã lựa chọn được 08 giải pháp quản
lý VĐV ứng dụng tại TTĐTHL thể thao tỉnh Hải Dương
Qua quá trình ứng dụng các nhóm giải pháp đã đạt được một số kết quả
rõ nét như sau:
- Thành tích ở các môn thể thao đều có sự tăng trưởng: Số lượng huy
chương đạt được ở các môn và thứ hạng thành tích của các đội đã đạt được
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khá tốt., VĐV đẳng cấp, thứ hạng của các đội thể thao tập thể, số VĐV xuất
sắc cung cấp cho đội tuyển Quốc gia được giữ vững và tăng lên.
- Số lượng VĐV đạt đẳng cấp năm 2014- 2016 cao hơn các năm
trước.năm 2014- 2016 Hải Dương thường xuyên cung cấp cho đội tuyển
quốc gia từ 22-25 VĐV của các môn: Bắn súng, Bóng bàn, Đấu kiếm, Đua
thuyền quốc tế, PencakSilat, làm nhiệm vụ quốc tế.
- Các môn thể thao mũi nhọn vẫn duy trì thành tich và một số môn thể
thao cá nhân mới đã xuất hiện VĐV ưu tú xuất sắc.
- VĐV đã chủ động tích cực trong học tập văn hóa, tập luyện, thi đấu,
hạn chế thấp nhất các VĐV vi phạm quy chế quản lý và đặc biệt không có một
VĐV nào bị hình thức kỷ luật từ hình thức khiển trách, cảnh cáo trở lên từ đó
đã tạo ảnh hưởng và có ý nghĩa to lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ của
Trung tâm ĐTHLTT thời gian qua..
- Tổng nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, thi đấu trong giai đoạn 20142016 tăng lên, đặc biệt công tác xã hội hóa và kết quả huy động các nguồn lực
về vật chất và kinh phí ngoài tỉnh cấp cũng được tăng lên. Nhận thức, ý thức
tinh thần trách nhiệm của cán bộ, HLV, VĐV được nâng lên, toàn đơn vị nói
chung và các đội tuyển thể thao nói riêng đã tạo được phong trào thi đua rộng
khắp, từ sinh hoạt, ăn nghỉ trong khu nội trú, tập huấn dã ngoại cũng như trong
thi đấu tại các giải thể thao trong nước và quốc tế.
- Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo được tăng cường và chế
độ dinh dưỡng tập luyện được nâng lên rõ nét so với các năm trước.
Luận án đã nghiên cứu, lựa chọn và ứng dụng các nhóm giải pháp kéo
dài trong hơn 3 năm. Mỗi nhóm giải pháp đều được xây dựng chi tiết trong từng
giai đoạn khác nhau và phối hợp đồng bộ giữa các nhóm giải pháp với nhau để
tạo hiệu quả nhất trong công tác quản lý VĐV tai Trung tâm.
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Qua kết quả ứng dụng các giải pháp đề xuất, đã khẳng định hiệu quả và giá
trị thực tiễn của các giải pháp lựa chon.
II . Kiến nghị và đề xuất
Từ những kết luận trên,luận án đưa ra một số đề xuất, kiến nghị sau:
1 Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương
- Để các kiến nghị đề xuất trên có hiệu quả ngành VHTT&DL tỉnh Hải
Dương cần tiếp tục nghiên cứu nhằm hoàn thiện một số giải pháp đã được đề
xuất trong luận văn và tiếp tục cho ứng dụng một cách đồng bộ các giải pháp
đã hoàn thiện trong công tác quản lý đào tạo VĐV đội tuyển thể thao tỉnh Hải
Dương trong những năm tới.
- Tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ Ban nhân dân tỉnh sớm ban hành quy định
cụ thể về chế độ chính sách đối với VĐV, HLV phù hợp với điều kiện kinh tế
hiện nay của tỉnh nhà.
- Tham mưu và huy động mọi nguồn vốn tập trung nhanh chóng hoàn
thiện các công trình thể thao: Nhà tập luyện đa năng, sân Điền kinh để sớm đưa
vào hoạt động để phục vụ kịp thời cho công tác đào tạo.
- Tăng cường và vận dụng tối đa các cơ sở vật chất hiện có (cải tạo, nâng
cấp) khi chưa có điều kiện để xây dựng những công trình mới.
- Tập trung ngân sách cho công tác đào tạo tài năng, tăng nguồn kinh phí
sự nghiệp tập trung cho công tác thể thao thành tích cao.
2 . Đối với Uỷ ban Nhân dân tỉnh
Để phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Hải Dương phù hợp với yêu cầu
lý luận và thực tiễn, đề nghị Tỉnh uỷ và Uỷ Ban Nhân dân tỉnh cần quan tâm
chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện tốt quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT
tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2020. thực hiện có kết quả chương trình hành
động của tỉnh theo tinh thần NQ 08/BCT. Trong đó cần đầu tư cho các công
trình thể thao phục vụ công tác đào tạo VĐV TTTTC. Tăng cường thêm kinh
phí đào tạo VĐV, mua sắm CSVC, đầu tư ngân sách kịp thời để hoàn thiện các

148
công trình TDTT đang xây dựng đúng tiến độ, giải quyết việc làm cho VĐV
sau khi thôi làm nhiệm vụ thi đấu, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ TDTT ở cả
3 cấp phục vụ cho công tác đào tạo; Khuyến khích nghiên cứu khoa học trên
lĩnh vực thể thao.
Đây là một nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa trước mắt và lâu dài, góp
phần phát triển sự nghiệp thể dục thể thao nói chung và thể thao thành tích cao
tỉnh Hải Dương có tính bền vững, ổn định và phát triển, góp phần hoàn thành
các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của địa phương và đóng góp thành tích của thể thao
Việt Nam.
3. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể
thao, các Liên đoàn Thể thao quốc gia
- Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Cần tăng cường tham mưu
đối với Chính phủ trong việc ban hành các chính sách về chế độ ưu đãi đặc thù
cho VĐV thể thao thành tích cao một cách kịp thời.
- Đối với Tổng cục Thể dục Thể thao, các Liên đoàn Thể thao quốc gia:
+ Cần xây dựng các giải thể thao quốc gia có hệ thống, hợp lý, khoa học.
+ Cần nghiên cứu và xây dựng cơ chế, chính sách về chuyển nhượng
(mua, bán) VĐV giữa các địa phương vì việc chuyển nhượng có tác động lớn
đến quyền lợi của địa phương và VĐV cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến công
tác đào tạo các VĐV trẻ cưa các tỉnh,thành toàn quốc..
4. Kiến nghị với các nhà nghiên cứu tiếp theo
Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý VĐV thể thao tỉnh Hải Dương
trong thời gian tới. Tác giả kiến nghị với các nhà nghiên cứu tiếp theo:
- Cần xây dựng thêm và bổ sung thêm một số các nhiệm vụ trong các nhóm
giải pháp đối với việc quản lý VĐV theo từng nhóm tuổi, trình độ khác nhau, giới tính
khác nhau, sự phát triển kinh tế xã hội từng giai đoạn của địa phương.
- Các giải pháp trên có sự tác động tương hỗ lẫn nhau, nên cần triển khai
một cách đồng bộ.
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- Bổ sung thêm một số tiêu chí trong từng nhóm giải pháp như tiêu chí:
công tác giáo dục đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu ngành, yêu nghề
tạo tính tự giác cho các VĐV.
- Đồng thời bồi dưỡng, giáo dục thêm cho VĐV một số kỹ năng mềm
như ngoại ngữ, vi tính cũng như giám sát việc học văn hóa.

150
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1.

Vũ Năng Anh (2017), "Nội dung và kết quả áp dụng các nhóm giải pháp
nâng cao hiệu quả quản lý, đạo tạo VĐV tại tỉnh Hải Dương", Tạp chí
Khoa học Đào tạo và huấn luyện thể thao, số 3, Trường Đại học TDTT
Bắc Ninh, trang 30-33.

2.

Vũ Năng Anh (2017), "Giải pháp đổi mới công tác quản lý VĐV, và xây
dựng kế hoạch huấn luyện góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo VĐV tại
tỉnh Hải Dương", Tạp chí Khoa học Đào tạo và huấn luyện thể thao, số
5, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, trang 58 - 62.

151
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tài liệu tiếng Việt
1.

BCH Trung ương Đảng (1996) văn kiện đại hội đại biểu Đảng toàn quốc
lần thứ VIII, NXB Chính trị Quốc gia.

2.

BCH Trung ương Đảng (2006) văn kiện đại hội đại biểu Đảng toàn quốc
lần thứ IX, X, XI, NXB Chính trị Quốc gia.

3.

BCH TW - Nghị quyết số 08/NQTW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến
năm 2020.

4.

BCH tỉnh Đảng bộ Hải Dương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải
Dương lần thứ XV, 2010-2015 và lần thứ XVI, 2015-2020.

5.

Ban thường vụ tỉnh ủy Hải Dương, Thông báo số 509/TB/TƯ ngày
22/5/2012 của Ban thường vụ tỉnh ủy về đề án giải quyết một số chế
độ ưu đãi đặc thù đối với VĐV thể thao thành tích cao Hải Dương
giai đoạn 2012-2015.

6.

Ban thường vụ tỉnh ủy Hải Dương, thông báo số 113-TB/TƯ ngày
11/3/2016, ý kiến chỉ đạo về xây dựng lực lượng HLV, VĐV thể
thao thành tích cao tỉnh Hải Dương.

7.

Phạm Đình Bẩm (1999), Giáo trình quản lý TDTT, NXB TDTT.

8.

Phạm Đình Bẩm (2003), Quản lý TDTT, Tài liệu chuyên khảo dành cho
hệ cao học và đại học TDTT, NXB TDTT Hà Nội.

9.

Phạm Đình Bẩm (2005) Một số vấn đề cơ bản về Quản lý TDTT, Tài Liệu
dành cho học viên cao học TDTT, NXB TDTT Hà Nội.

10. Bộ Tài chính, Bộ VHTTDL, Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT ngày
30/12/2011 về kinh phí, chế độ đối với các giải thi đấu thể thao.
11. Bộ Công an - Ủy ban TDTT, Thông tư liên tịch số 222/2003/TTLT ngày
7/1/2003 về việc phối hợp phòng và chống các hành vi tiêu cực trong
hoạt động TDTT.

152
12. Bộ Tài chính, Bộ VHTTDL, Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT ngày
7/11/2011 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù
đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao.
13. Lê Bửu - Nguyễn Thế Truyền: Lý luận và phương pháp thể thao trẻ. Sở
TDTT thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản 1991, 96 tr.
14. Lê Bửu, Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Hiệp (1983) Lý luận và phương pháp
huấn luyện thể thao, Sở TDTT thành phố Hồ Chí Minh.
15. Lê Bửu - Nguyễn Thế Truyền (1986), Kiểm tra năng lực thể chất và thể
thao trẻ, NXB TDTT, TP Hồ Chí Minh.
16. Chỉ thị 182/CT-UB TDTT của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Ngày
11/8/1998 về một số việc trước mắt nhằm nâng cao phẩm chất chính
trị, đạo đức, trình độ văn hoá và kiến thức chuyên môn cho VĐV.
17. Chỉ thị 15/2002/ CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng chính phủ về việc
chống tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao.
18. Công văn số 179/SNV-QLCCVC ngày 24/3/2011 của Sở Nội vụ v/v thỏa thuận
ký hợp đồng lao động và xếp lương đối với VĐV đạt thành tích cao.
19. Bùi Quang Hải (2015), Tuyển chọn VĐV thể thao - NXB TDTT, Hà Nội.
20. Bùi Quang Hải, Nguyễn Đình Minh Quý (2012), Stress trong thể thao,
NXB TDTT, Hà Nội.
21. Lưu Quang Hiệp, Phạm Thị Uyên (2006), sinh lý học thể dục thể thao,
NXB TDTT, Hà Nội.
22. Lưu Quang Hiệp, Lê Đức Chương, Vũ Chung Thuỷ, Lê Hữu Hưng (2000),
Y học TDTT, NXB TDTT, Hà Nội
23. Ivanôp V.X (1996), “ Những có sở của toán học thống kê” (Dịch: Trần
Đức Dũng), NXB TDTT, Hà Nội.
24. Luật thể dục thể thao, số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006, NXB TDTT
25. Nghị quyết số 16/ NQ-TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về
việc Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết 08/NQTW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng

153
cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT
đến năm 2020.
26. A.G. Novikov, G.P Matveep (1980) Lý luận phương pháp GDTC, NXB TDTT,
Hà Nội.
27. Nô vi cốp A.D - Mat vê ép L.P: Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất,
tập II. Nhà xuất bản TDTT, Hà Nội 1980, 380 tr.
28. Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam
đến - 2020.
29. Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 14/8/2015 của Chính phủ về việc phê
duyệt quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể
thao và du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025 tầm nhìn đến
năm 2030.
30. Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 19/3/2008 của UBND tỉnh Hải Dương
phê duyệt “ Quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Hải Dương
đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”.
31. Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ
về một số chế độ đối với VĐV, HLV được tập trung tập huấn và thi
đấu.
32. Quyết định số 82/2013/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính
phủ về một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao xuất
sắc.
33. Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh v/v phê duyệt
Đề án “Xây dựng lực lượng VĐV, HLV đoàn thể thao Hải Dương tham
dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014”.
34. Quyết định số 1998/QĐ-UBND, ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh Hải
Dương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
08/NQ-TW của BCT Ban chấp hành Trung ưởng Đảng khóa XI về

154
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về
thể dục thể thao đến năm 2020
35. Quyết định số 909/QĐ - UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Hải Dương
phê duyệt đề án xây dựng lực lượng VĐV, HLV TTTTC tham dự đại hội
TDTT toàn quốc lần thứ VIII
36. Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Hải
Dương phê duyệt chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao
thành tích cao.
37. Philin. V.P (1996) Lý luận và phương pháp thể thao trẻ, Dịch: Nguyễn Quang
Hưng, NXB TDTT, Hà Nội.
38. Nguyễn Xuân Sinh, Lê Văn Lẫm, Lưu Quang Hiệp, Phạm Ngọc Viễn
(1998), Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể
thao, NXB TDTT, Hà Nội.
39. Tạp chí khoa học đào tạo và huấn luyện thể thao Trường Đại học TDTT
Bắc Ninh (các số từ năm 2010 - 2017)
40. Thông tư liên tịch 222/2003/TTLT - UBTDTT- BCA ngày 7 tháng 11
năm 2003 về việc phối hợp phòng và chống các hành vi tiêu cực
trong hoạt động TDTT.
41. Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011
của Bộ Tài chính đối với các giải thi đấu thể thao.
42. Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011
của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hưỡng
dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV
TTTTC.
43. Thông báo số 509-TB/TU ngày 22/5/2012 của Ban thường vụ tỉnh ủy về
đề án “Giải quyết một số chế độ ưu đãi đặc thù đối với VĐV thể
thao thành tích cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2015”.

155
44. Thông báo số 113-TB/TU ngày 11/3/2016 ý kiến của ban thường vụ Tỉnh ủy Hải
Dương về đề án xây dựng lực lượng HLV, VĐV TTTTC tham dự ĐH TDTT
toàn quốc. Lần thứ VIII.
45. Đồng Văn Triệu, Nguyễn Thị Xuyền (2000), Lý luận huấn luyện thể thao, NXB
TDTT, Hà Nội.
46. Lâm Quang Thành, “ Nghiên cứu hệ thống quản lý đào tạo vận động viên”
năm 1998.
47. Nguyễn Toán - Phạm Danh Tốn: Lý luận và phương pháp thể dục thể thao.
Nhà xuất bản TDTT, Hà Nội 1993, 544 tr.
48. Trường Đại học TDTT I (1997-1999), Tuyển tập nghiên cứu khoa học TDTT,
NXB TDTT, Hà Nội.
49. Nguyễn Đức Văn (2006), Phương pháp thống kê trong thể dục thể thao,
NXB TDTT, Hà Nội.
50. Phạm Ngọc Viễn (1991), Tâm lý học TDTT, NXB TDTT, Hà Nội.
II. Tài liệu tiếng Nga
51. Белоруссовой В. В: «Физкультура и спорт», Москва, 1983. (Thể dục
và thể thao, Mátxcơva, 1983.)
52. Буйлина Ю. Ф, Куращина Ю. Ф: Теоретическая подготовка юных
спортсменов, «Физкультура и спорт», 1982. (Lý thuyết đào tạo
VĐV trẻ, Thể dục và thể thao, Mát xcơ va, 1983.)
53. Супов Ф. П: Теория и методика спорта, «ФК», 1997. (Lý thuyết và
phương pháp về thể thao, NXB Thể dục và thể thao, 1997)
54. B Г.HиKиТyшКин “мнoгoлetнaя подготовка юных спортсменов,»,
Москва 2010. (Đào tạo vận động trẻ nhiều năm do tác giả Phạm
Việt Hùng dịch).
III. Các website
55. www.tapchithethao.vn
56. www.tdtt.gov.vn.
57. vienkhcntdtt.bsu@gmail.com

