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MỘT SỐ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
VỀ THÔNG TIN VÀ THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC TDTT
A. THÔNG TIN VÀ THÔNG TIN HỌC
1. Định nghĩa
 Thông tin là tập hợp các số liệu, các dữ kiện làm tăng sự hiểu biết của con
người.
 Có thể nói thông tin là tất cả những gì hình thành trong quá trình giao tiếp, đó
là những tri thức mà con người nghiên cứu được hoặc thu thập được từ người
khác.
 Nói cách khác thông tin là tập hợp các số liệu các dữ kiện tồn tại và vận động
trong không gian và theo thời gian.
2. Phân loại thông tin:
Theo giá trị và quy mô sử dụng của thông tin
 Thông tin chiến lược (dành cho các nhà lãnh đạo, quản lý)
 Thông tin tác nghiệp (dành cho cán bộ chuyên sâu)
 Thông tin thưởng thức (dành cho quảng đại quần chúng, tất cả mọi người)
Theo nội dung của thông tin
 Thông tin pháp luật: các luật lệ, quy tắc…
 Thông tin kinh tế: giá cả, thị trường…
 Thông tin khoa học kỹ thuật: phát minh, sáng chế, công trình nghiên cứu khoa
học…
 Thông tin văn hóa xã hội.
 Thông tin thể dục thể thao.
Theo hình thức thể hiện thông tin
 Thông tin miệng: lời nói
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 Thông tin văn bản: chủ yếu là chữ viết
 Thông tin hình ảnh
 Thông tin đa phương tiện: truyền hình điện ảnh, Internet…
Theo đối tượng sử dụng
 Thông tin đại chúng: dành cho tất cả mọi người mà không phân biệt trình độ
nghề nghiệp của họ.
 Thông tin khoa học: dành cho cán bộ khoa học nhằm giúp họ hoàn thành
nhiệm vụ trong những hoạt động cụ thể.

B. Thông tin và tiến bộ xã hội
Vai trò của thông tin được thể hiện qua 5 khía cạnh sau đây:
1. Thông tin là nguồn lực phát triển của quốc gia
Hiện nay người ta thừa nhận rằng vật chất, năng lượng, lao động lành nghề và thông
tin là những yếu tố cơ bản quyết định sự tồn tại và phát triển của toàn xã hội. Thông
tin đã thực sự tạo nên những ưu thế về kinh tế và chính trị của mỗi quốc gia.
Khối lượng và vật chất của thông tin khoa học mà mỗi quốc gia tự sản sinh hoặc thu
thập được chính là sản phẩm đặc biệt của quốc gia đó. Chúng đang được xem xét
như một nguồn tài nguyên đặc biệt mà người ta gọi đó là tài nguyên thông tin.
Trái với các nguồn tài nguyên thiên nhiên như: đất, nước, khí hậu, khoáng sản, sinh
vật càng khai thác càng cạn kiệt thì nguồn tài nguyên thông tin càng khai thác càng
đa dạng và phong phú do thường xuyên cập nhật và bổ sung thông tin mới.
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2. Thông tin là điều kiện tiên quyết mọi tiến bộ kinh tế - xã hội
Tiến bộ kỹ thuật là yếu tố giúp con người nâng cao sức sản xuất tạo ra nhiều sản
phẩm hàng hóa thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế xã hội.
Về thực chất tiến bộ xã hội chính là sự đổi mới hoàn thiện, cải tiến hoàn thiện các
quy trình các phương pháp mà con người đang sử dụng. Điều này chỉ có thể thực
hiện được trên cơ sở tiếp nhận thông tin mới nhất.
 Thông tin là điều kiện tiên quyết mọi tiến bộ kinh tế - xã hội.
3. Thông tin là cơ sở lãnh đạo – quản lý
Quản lý là một tập hợp hàng loạt các hoạt động có định hướng theo mục tiêu trong
đó bao gồm các hành động cụ thể sau đây:
 Xác lập mục tiêu hoạt động:
 Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động để đạt được mục tiêu:
 Kiểm tra việc thực hiện.
Quản lý là một quá trình chuẩn bị và thông qua các quyết định về một vấn đề, một
tình huống nào đó trên cơ sở những thông tin thu nhận được, hiệu quả của quá trình
quản lý phụ thuộc vào chất lượng của các quyết định (đúng đắn, khoa học và kịp
thời) mà chất lượng của các chất lượng lại phụ thuộc vào tính chính xác, sự đầy đủ
của những thông tin ban đầu.
 Thông tin là yếu tố cực kỳ quan trọng nếu như không có nó thì quá trình quản lý
sẽ trở lên kém hiệu quả.
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4. Thông tin giữ vai trò trong sự phát triển của khoa học
Khoa học vốn mang tính kế thừa. Nhờ có tính kế thừa người đi sau sẽ không phải
làm lại tất cả những gì người đi trước đã làm, họ sẽ chọn lọc, xử lý, hệ thống hóa
thành quả của người đi trước để lại từ đó tạo ra các quy luật khoa học mới và đó
cũng là các thông tin khoa học mới.

C. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG
Chiến lược truyền thông là sự kết hợp nhiều yếu tố truyền thông sao cho tiếp cận với
các đối tượng một cách hiệu quả nhất nhằm đạt được các mục tiêu truyền thông đã
đề ra.
Chiến lược truyền thông bao gồm các yếu tố: thông điệp, cách tiếp cận và kênh
truyền thông.
1. Thông điệp
Thông điệp là nội dung thông tin mà ta muốn chuyển tải đến đối tượng nhằm một
mục đích nhất định.
2. Cách tiếp cận
Một thông điệp có thể chuyển tải tới đối tượng bằng nhiều cách. Các cách tiếp cận
cơ bản là:
 Thông tin
 Giáo dục
 Vận động/thuyết phục
 Giải trí
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3. Kênh truyền thông
Kênh truyền thông (còn gọi là hình thức/biện pháp) là cách mà ta chuyển tải thông
điệp đến đối tượng để họ có thể tiếp nhận được.
Có 3 kênh truyền thông chính:
 Cho cá nhân
 Cho nhóm
 Đại chúng

D. KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
1. Kỹ năng thu thập thông tin
a) Xác định thông tin cần thu thập
Muốn thu thập thông tin thì trước hết phải xác định thông tin cần thu thập. Cần
viết ra những thông tin cần thu thập dưới dạng một danh sách những câu hỏi mấu
chốt. Đây là những câu hỏi mà người đi thu thập thông tin có trách nhiệm phải trả
lời.
b) Các hình thức thu thập thông tin
Thu thập qua nguồn sơ cấp
 Quan sát tại chỗ
 Phỏng vấn sâu
 Thảo luận nhóm
 Dùng các kỹ thuật vẽ biếu đồ, bản đồ, xếp hạng
Thu thập qua nguồn thứ cấp
 Đọc các hồ sơ tài liệu như báo cáo, biên bản
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c) Kỹ năng thu thập thông tin: đặt câu hỏi
Kỹ năng chính để thu thập thông tin là đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi rất quan trọng. Nếu
đặt câu hỏi đúng cách sẽ có được nhiều thông tin, thông tin trung thực, chính xác,
thông tin phản ánh đúng nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Khi đặt câu hỏi để
thu thập thông tin cần chú ý những điểm quan trọng sau đây:
 Nên hạn chế dùng câu hỏi đóng vì câu hỏi đóng cho ta ít thông tin, có khi là
thông tin không trung thực.
 Dùng nhiều câu hỏi mở để có nhiều thông tin.
 Câu hỏi cần mang tính chất ở giữa, không cho người dân biết mình đang ủng
hộ bên nào.
 Tránh dùng câu hỏi có hướng dẫn, gợi ý cho người dân vì nó sẽ dẫn tới những
câu trả lời không trung thực.
 Luôn luôn dùng thêm những câu hỏi tại chỗ để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề cần
thu thập.
d) Tạo lập mối quan hệ cởi mở và tin cậy khi thu thập thông tin
Chất lượng thông tin tùy thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa cán bộ thu thập và
người dân. Để có mối quan hệ cởi mở và tin cậy khi thu thập thông tin cần chú ý
những điểm quan trọng sau đây:
 Thăm hỏi xã giao theo tập quán của địa phương để tạo lập mối quan hệ gần
gửi;
 Giới thiệu rõ ràng mục đích thu thập thông tin bằng cách sử dụng ngôn ngữ
đời thường, tránh dùng những từ ngữ trịnh trọng;
 Nên nói rõ cho người dân biết việc tìm hiểu này có lợi gì cho họ;
 Khi thấy thực sự cần thiết thì nên nói cho người dân biết là sẽ giữ kín tên tuổi
người được phỏng vấn để tránh cho họ những rắc rối về sau.
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2. Kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin
Sau mỗi đợt thu thập chúng ta có rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
Muốn cho những thông tin này sử dụng được chúng ta phải trải qua hai bước là
tổng hợp và phân tích.
a) Kỹ năng tổng hợp thông tin: Tổng hợp thông tin là sắp xếp những thông tin
cùng một lọai vào cùng một nhóm với nhau. Mục đích của tổng hợp là để dễ xem
xét, đối chiếu trong bước kế tiếp.
b) Kỹ năng phân tích thông tin: Phân tích thông tin là tìm ra ý nghĩa của các thông
tin có được xem chúng đang nói lên điều gì bằng cách đọc, so sánh, đối chiếu các
thông tin đang tổng hợp được.
3. Kỹ năng phản ánh thông tin
a) Xác định đối tượng cần phản ánh
Sau khi xử lý, chúng ta có nhiều loại thông tin khác nhau cần được phản ánh. Mỗi
loại thông tin phù hợp với một số nhóm đối tượng nhất định. Vì vậy, phải xác định
những đối tượng cần được phản ánh sau đợt thu thập thông tin này gồm những ai.
b) Các hình thức phản ánh thông tin
Trực tiếp
 Gặp gỡ và trình bày với từng cá nhân hoặc nhóm cán bộ có liên quan
 Tổ chức họp báo cáo kết quả của đợt thu thập thông tin
 Tổ chức Hội thảo chuyên đề về một chủ đề thực hiện chính sách sau một quá
trình thu thập thông tin
 Trình bày tham luận trong các hội nghị có liên quan
Gián tiếp
 Gửi văn bản báo cáo kết quả của đợt thu thập thông tin và nêu các đề suất
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 Phản ánh kết quả của đợt thu thập thông tin trên các phương tiện truyền thông
đại chúng như tờ tin của ngành, tờ báo của tỉnh, đài phát thanh và truyền hình.
Nhóm biên tập tổng hợp từ nhiều nguồn tin, sách tham khảo trên internet
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Một số các khái niệm cơ bản về Thông tin trong lĩnh vực TDTT
1. Định nghĩa
 Thông tin TDTT được hiểu là một dữ kiện thực tế được cung cấp và chia sẻ
dưới nhiều hình thức từ người này sang người khác, hoặc từ vật này sang vật
khác.
 Kiến thức thu được thông qua giao tiếp, học tập, nghiên cứu, hướng dẫn…
 Thông tin TDTT là một chuỗi các ký hiệu, biểu tượng, có thể được hiểu như
một tin nhắn.
 Thông tin TDTT có thể được ghi lại như dấu hiệu, hoặc truyền đi như là tín
hiệu. Thông tin là bất kỳ loại sự kiện có ảnh hưởng đến trạng thái của một hệ
thống động.
 Thông tin TDTT có khái niệm liên quan chặt chẽ đến các yếu tố như truyền
thông, dữ liệu, cách thức, hướng dẫn, mô tả, kiến thức, ý nghĩa, kích thích trí
tuệ, mô hình, nhận thức, đại diện…
2. Xử lý thông tin TDTT
Ở mỗi bước trong quy trình xử lý thông tin TDTT, các yếu tố luôn cần được lưu tâm
là:
 Thể loại thông tin TDTT hoặc dữ liệu phải xử lý
 Quy trình xử lý, phương thức xử lý, nhóm đối tượng, cá nhân chịu sự ảnh
hưởng trực tiếp.
Có tất cả 7 bước trong quá trình xử lý thông tin TDTT, và mỗi bước đều có những ý
nghĩa quan trọng, không thể tách rời.
a) Thu thập
Trang 11

Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 18

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỂ DỤC THỂ THAO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xác định nguồn dữ liệu và phương thức thu thập nguồn dữ liệu đấy. Vấn đề cần chú
ý trong bước này là trong trường hợp các phương thức thu thập có sự khác biệt, cần
đính kèm phần hướng dẫn sử dụng như ghi âm, video, âm thanh… để từ đấy có thể
chuyển đổi dữ liệu sang dạng thức phù hợp.
b) Tổ chức
Dữ liệu có thể được tổ chức theo nhiều cách. Các cách thức để tổ chức dữ liệu,
thông tin đang được áp dụng cho đến thời điểm hiện tại có thể kể đến như các văn
bản giấy, hoặc các văn bản điện tử.
c) Lưu trữ
Thông tin và dữ liệu có thể được lưu trữ bằng hình thức on-line và off-line dưới
nhiều định dạng khác nhau.
Các vấn đề cần lưu tâm trong quá trình lưu trữ có thể kể đến gồm tốc độ lưu trữ, tần
suất thu hồi thông tin, khả năng lưu trữ, thời gian lưu trữ, ước tính số lượng lưu
trữ…
d) Xử lý
Trong phần này, phương thức xử lý thông tin bằng thủ công hay tự động cần được
đưa ra xem xét kỹ lưỡng, để từ đấy tìm ra phương thức xử lý phủ hợp nhất với lượng
thông tin, dữ liệu.
Sau khi đã nghiên cứu và lựa chọn được phương thức xử lý phù hợp, các ứng dụng
tương thích với quá trình xử lý sẽ được tiếp tục cân nhắc. Các ứng dụng cần phải sử
dụng trong chuỗi xử lý có thể kể đến như: xử lý ảnh, xử lý nội dung, xử lý thông tin,
xử lý dữ liệu, xử lý video, xử lý âm thanh…
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Phân tích
Phân tích là bước giúp chỉ ra sự khác biệt rõ ràng giữa dữ liệu và kiến thức. Phân
tích dữ liệu yêu cầu cần có sự tham gia của các công cụ (như sách, bút, vở, máy
móc…), hoặc các yếu tố có sẵn (như kinh nghiệm, lời nói…). Phân tích thông tin,
dữ liệu có tác động tích cực tới việc đưa ra những quyết định về sau.
e) Truyền và gửi thông tin
Thông tin sau khi được phân tích xong sẽ được truyền và gửi đi, với nhiều mục đích
khác nhau.
f) Biểu lộ, phát thông tin
Phát thông tin có thể được xem như việc phát sóng âm thanh, video, tin tức của một
sự kiện (thông qua máy móc) hoặc việc bộc lộ ý tưởng, lời nói (thông qua giao tiếp).
3. Các yếu tố tác động đến chất lượng thông tin TDTT
Tính chính xác
Các thông tin phải đúng sự thật, vượt qua được quá trình kiểm chứng, và không có
dấu hiệu của vấn đề bất minh. Sự chính xác của thông tin được kiểm chứng dựa trên
dữ liệu thực nghiệm, các dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, hoặc kiểm tra thống
nhất nội bộ.
Tính kịp thời
Các thông tin cần phải được cập nhật một cách nhanh chóng, áp dụng vào đúng thời
điểm hiện tại. Điều này cần bên lưu trữ thông tin phải có thêm một quá trình là loại
bỏ cái cũ và cập nhật những cái mới. Có tồn tại một số loại hình thông tin dễ bị ảnh
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hưởng hơn những loại thông tin khác, vậy nên khâu lưu trữ cần có những xem xét và
cập nhật kiểm tra hàng tháng hoặc hàng năm.
Tính liên quan
Tính liên quan là một trong những yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng
thông tin. Thông tin càng liên quan thì người dùng sẽ cảm thấy thích thú hơn trong
việc áp dụng lượng thông tin tìm được trong các hoạt động, công việc của mình.
Có thể lấy ví dụ như một cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về thị trường lao
động của một địa phương. Bên cạnh việc tìm thông tin về thị trường lao động của
quốc gia nơi có địa phương đấy, cá nhân này được khuyến khích tìm thêm những
thông tin về thị trường lao động của chính khu vực yêu cầu. Càng chi tiết và càng
gần với yêu cầu thực tế, thì chất lượng của thông tin càng chính xác và được đánh
giá cao.
Tính chuyên môn
Đối với một số thông tin, để nâng cao chất lượng, các nguồn thông tin đấy cần phải
chứa các sự kiện và dữ liệu cụ thể.
Có thể hiểu được một cách dễ dàng
Thông tin yêu cầu người dùng phải hiểu và xử lý được trước khi sử dụng nó. Dữ liệu
phải được phân tích và chuyển đổi thành những thuật ngữ dễ hiểu, tránh trường hợp
chất lượng thông tin sau khi chuyển đổi bị khó hiểu, ảnh hưởng lớn đến các hoạt
động và quyết định của người dùng.
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Tính toàn diện
Thông tin cần có đầy đủ các nội dung, các hạng mục, vấn đề có liên quan, đề cập
đến.
Tính so sánh
Thông tin khi phân tích nên được thể hiện dưới định dạng chung, để từ đấy tiện cho
việc so sánh, cân nhắc giữa từng nhóm dữ liệu. Điều này giúp người dùng tìm ra
được lượng thông tin cần thiết phục vụ cho nhu cầu và mục đích sử dụng của cá
nhân.
Phương Ngọc biên dịch và tổng hợp (theo www.fao.org, www.hsc.csu.edu.au và
www.oregoncis.uoregon.edu)

---------***---------
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Truyền thông thể thao nhân tố quan trọng xây dựng ngành công
nghiệp thể thao
Theo các nghiên cứu của các nhà kinh tế thể thao, truyền thông thể thao đã đóng
một vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp thể thao ở các
nước phát triển. Trong sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông thể thao, thể thao đã
trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống người dân.
Thông qua truyền thông thể thao, nhiều người xem và quan tâm nhiều hơn đến thể
thao. Cũng từ đó, họ cũng xem và để tâm nhiều hơn đến các áp phích quảng cáo tại
các sân vận động, các giải đấu thể thao cũng như những quảng cáo trên truyền hình
trong các chương trình thể thao.
Chính điều này đã khiến cho các nhà tài trợ sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn cũng như
kêu gọi được nhiều nhà đầu tư hơn cho các giải đấu thể thao. Thông qua truyền
thông thể thao, các nhà tổ chức sự kiện thể thao, các nhà tài trợ cho các giải đấu có
thể kiếm được rất nhiều tiền. Từ đó, chất lượng của các giải đấu cũng được nâng
tầm cao hơn, các VĐV cũng có thể nhận được những mức lương, giải thưởng cao
hơn để chuyên tâm cho nghề nghiệp của mình.
Ở các sự kiện thể thao lớn như: Olympic, World Cup, hay các sự kiện thể thao lớn
khác, truyền thông thể thao còn đóng vai trò quan trọng hơn. Bởi ở các sự kiện thể
thao lớn này thường thu hút một lượng lớn khán giả, bất kể tuổi tác và giai cấp. Việc
bán các bản quyền truyền hình cũng thu được một khoản kinh phí lớn cho các nước
chủ nhà của các sự kiện thể thao lớn.
Sự gia tăng của các phương tiện truyền thông đại chúng là sự phát triển quan trọng
nhất trong thể thao hiện đại. Mối quan hệ giữa thể thao, truyền thông, và ngành công
nghiệp quảng cáo là cộng sinh một mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Thể thao tạo ra
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tin tức cũng như các giá trị giải trí. Điều đó làm cho thể thao trở nên hấp dẫn hơn
đối với các phương tiện truyền thông.
Vân Anh biên dịch và tổng hợp
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CÁCH THỨC QUẢN LÝ THÔNG TIN TDTT VÀ ĐỊNH
HƯỚNG PHÁT TRIỂN TDTT ĐẾN NĂM 2020 CỦA MỘT SỐ
NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
Phần lớn các quốc gia trên thế giới đều xây dựng các cơ quan quản lý thông tin
TDTT như một Trung tâm Thông tin TDTT. Các Trung tâm Thông tin TDTT này có
nhiệm vụ thu thập, phân tích, xử lý và lưu trữ các thông tin, dữ liệu liên quan đến
các hoạt động TDTT. Dưới đây là một số Trung tâm Thông tin và định hướng phát
triển TDTT ở các quốc gia trên thế giới:

A. Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao của Malaysia
Với nhiệm vụ quản lý và điều phối cả về chất lượng và khối lượng của lượng thông
tin thể dục thể thao, Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao Malaysia được xem như
là một thư viện chuyên ngành mở, ở đấy, các chuyên gia, HLV, VĐV, các nhà quản
lý có thể tìm được các thông tin cần thiết về các hoạt động của thể thao trong thời
điểm hiện tại, sự phát triển và đầu tư của nền thể thao quốc gia, cũng như trên toàn
thế giới.
Có 4 vấn đề chính được Trung tâm thực hiện gồm:
Thư viện sách phục vụ tra cứu;
Tài liệu;
Các ấn phẩm về âm thanh, hình ảnh có liên quan đến sự hình thành và phát triển
của thể thao Malaysia từ những năm đầu;
Những bài viết, tin tức có liên quan đến các hoạt động thể thao.
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Chiến lược phát triển:
Thực hiện việc điện tử hóa thông tin thông qua việc xây dựng các mô-đun theo
từng nội dung đã được hoạch định, như phần tin tức, phần dữ liệu nghiên cứu,
phần thông tin tìm kiếm…;
Cập nhật nhanh chóng các tin tức về thể dục thể thao đang diễn ra trong nước và
quốc tế;
Phát hành thẻ thành viên Trung tâm tới các VĐV, HLV, quan chức, chuyên viên
có nhu cầu thường xuyên sử dụng dịch vụ của Trung tâm;
Thực hiện các chương trình hoạt động với mục tiêu khuyến khích phong trào
phát triển của thể thao Malaysia;
Áp dụng các kỹ thuật tiên tiến và hiện đại trong công tác lưu trữ, như chuyển hệ
thống băng thu từ VHS sang DVD;
Nâng cao chất lượng dịch vụ.
Ngọc Châu biên dịch và tổng hợp (theo www.isn.gov.my)
---------***---------

B. Trích lược Chiến lược và Tầm nhìn phát triển thể thao Singapore
đến năm 2030
Trong lời phát biểu của Quyền Bộ trưởng Bộ Thanh niên, Thể thao và Phát triển
cộng đồng - ông Chun Sing cho biết: “Thể thao được xem là nhân tố giúp gắn kết,
truyền cảm hứng cho cộng đồng và trang bị cho người dân những kỹ năng cơ bản
nhất để cạnh tranh trong cuộc sống tương lai”. Theo kế hoạch phát triển dài hạn, Bộ
Thanh niên, Thể thao và Phát triển cộng đồng hy vọng muốn xây dựng hình ảnh đất
nước Singapore là một “thiên đường” để phát triển thể thao phù hợp với nhiều đối
tượng (từ học sinh, sinh viên đến đối tượng người đang làm việc tại công sở), nhiều
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lứa tuổi (từ trẻ em đến người đã về hưu, người già), nhiều loại hình (thể thao quần
chúng, thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp). Thể thao là một trong
những chính sách giúp phát triển quốc gia, là cơ hội để người dân có thêm cơ hội
học tập, rèn luyện, nâng cao sức khỏe, nâng cao trình độ…
Các kế hoạch trọng tâm nằm trong Chiến lược phát triển của thể thao Singapore đến
năm 2030 có thể kể đến như:
1. Kế hoạch đầu tư và phát triển cho hệ thống trang thiết bị, dụng cụ thể dục
thể thao
Kế hoạch đầu tư và phát triển cho hệ thống trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao
tập trung vào nhiệm vụ chính là thành lập và quản lý thành công ít nhất 5 Trung tâm
tập luyện thể thao cấp quốc gia tại 5 vùng trên toàn quốc. Các Trung tâm tập luyện
thể thao quốc gia này sẽ là nơi phát triển, xây dựng, thực hiện các chương trình đào
tạo, các chương trình tập luyện phù hợp với từng đặc trưng nhân khẩu học của từng
vùng.
Hiện tại, theo kế hoạch, các Trung tâm sẽ được xây dựng dựa trên 3 mô hình cơ bản
gồm:
 Mô hình 1: xây dựng Trung tâm luyện tập thể thao kết hợp giữa nhu cầu của
cộng đồng và xu hướng phát triển của thể thao theo từng giai đoạn.
 Mô hình 2: xây dựng Trung tâm luyện tập thể thao đủ trang thiết bị và điều
kiện để tổ chức các sự kiện, hoạt động thể thao tầm cỡ quốc gia hoặc quốc tế.
 Mô hình 3: xây dựng Trung tâm luyện tập thể thao là tổ hợp vui chơi-giải trí
trong và ngoài trời, dành cho người dân có nhu cầu tập luyện hoặc hệ thống
trường học trên toàn quốc.
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2. Kế hoạch phát triển thể thao trường học đến năm 2030
Trong chương trình kế hoạch phát triển thể thao đến năm 2030, Singapore cũng xây
dựng một kế hoạch cụ thể cho việc phát triển thể thao trường học đến năm 2030.
Theo đó, các nhiệm vụ thể như sau:
 Hội đồng thể thao Singapore sẽ phối hợp với Uỷ ban sức khoẻ thanh thiếu niên
để xây dựng những chương trình, kế hoạch nhằm cải thiện và nâng cao sức khoẻ
cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Trong chương trình, kế hoạch đó sẽ có cả sự phối
hợp của các bệnh viện, các trung tâm y tế để xây dựng một cuộc sống năng động,
khoẻ mạnh cho tất cả các thanh thiếu niên, nhi đồng trên toàn quốc.
 Hướng đến việc xây dựng, nâng cấp các cơ sở hạ tầng phục vụ cho thể thao
trường học. Dự kiến đến năm 2030, trên cả nước sẽ có 121 nhà thi đấu trong nhà
sẽ được hoàn thành. Thay thế các sân cỏ nhân tạo cho 73 trường học. Theo đó, để
hoàn thành kế hoạch này, Hội đồng thể thao Singapore cũng sẽ dự trù kinh phí
đầu tư khoảng 1 tỷ USD.
 Tăng cường các giờ học thể chất trong học đường, đồng thời các trường học phải
thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao trong trường học để tất cả các sinh
viên, học sinh trong trường có thể tham dự. Việc này sẽ phải được tiến hành từ
năm 2014. Với sự thay đổi này, Hội đồng thể thao Singapore mong muốn sẽ giúp
cho các sinh viên, học sinh quan tâm hơn đến các môn thể thao cũng như tham
gia nhiều hơn vào các hoạt động thể thao.
 Đảm bảo chương trình học giáo dục thể chất bằng việc sắp xếp những môn thể
thao hợp lý trong trường học, đơn cử như: Bóng chuyền, Hockey, Bóng rổ.
Trong đó, các sinh viên, học sinh nam có thể tham gia môn Bóng rổ. Các sinh
viên, học sinh cũng phải được học về tất cả những kiến thức cơ bản của các môn
thể thao này. Sau khi hoàn thành các chương trình học về các môn thể thao này,
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các sinh viên, học sinh phải được tham gia thi đấu tại các giải thể thao trong nhà
trường.
 Bộ Giáo dục đào tạo Singapore sẽ phối hợp với các ban, ngành để đưa các địa
điểm, hạ tầng thể thao trở thành các địa điểm thể thao chung phục vụ cho tất cả
các trường học. Theo điều tra của Hội đồng thể thao Singapore, hiện Singapore
có 90 sân cỏ của các trường học, 50 sân cỏ công cộng và 60 nhà thi đấu trong
nhà đã được đưa vào sử dụng chung. Với việc đưa vào sử dụng chung các hạ
tầng cơ sở vật chất, nhà thi đấu thể thao không chỉ để tránh sự lãng phí trong việc
đầu tư hạ tầng cơ sở mà còn mang đến sự gắn kết giữa các sinh viên, học sinh
của các trường học.
 Thông qua các hoạt động thể thao để giúp cho sinh viên, học sinh có thể nhanh
hơn, cao hơn và khoẻ mạnh hơn. Đồng thời, thể thao cũng sẽ nhân tố quan trọng
để giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng tinh thần đồng đội, tinh thần thể thao, sự
đoàn kết và tính kỷ luật. Những giá trị mà thể thao mang lại sẽ giúp hình thành
tính cách cho giới trẻ. Tiến xa hơn nữa, các hoạt động thể thao học đường cũng
sẽ giúp các nhà chuyên môn trong lĩnh vực thể thao tìm ra những tài năng thể
thao để hướng tới việc giành huy chương ở các đấu trường thể thao lớn ở trong
nước và quốc tế.
3.Phát triển Học viện Thể thao Singapore
Học viện thể thao Thể thao Singapore được thành lập và hoạt động với mục tiêu
cung cấp các dịch vụ tốt nhất tới các VĐV, HLV để từ đấy nâng cao thành tích, kinh
nghiệm thi đấu cũng như kinh nghiệm huấn luyện. Thông qua đó, hình ảnh của
Singapore tại các đấu trường thể thao khu vực cũng như quốc tế sẽ được nâng lên
một tầm cao mới. Từ nay đến năm 2020, Học viện sẽ thực hiện các chương trình, dự
án nghiên cứu chuẩn bị cho các VĐV sau khi họ kết thúc sự nghiệp thể thao, bao
gồm ở nhiều lĩnh vực như nghề nghiệp, tài chính, hỗ trợ người thân…
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Học viện cũng sẽ có những dự án đầu tư nghiên cứu để phát triển và đưa các ứng
dụng của y học thể thao, khoa học thể thao, tâm sinh-lý, dinh dưỡng thể thao vào
trong việc hỗ trợ thành tích thi đấu của VĐV.
Đồng thời, Học viện sẽ xây dựng các chương trình học bổng thể thao dành cho các
cá nhân, học sinh, sinh viên có thành tích thể thao xuất sắc, để từ đấy khuyến khích
họ có những đóng góp tích cực cho nền thể thao quốc gia.
Học viện Thể thao Singapore dự kiến cũng sẽ thực hiện các chương trình đào tạo,
trao đổi thông tin chuyên môn, thông tin nghiên cứu… với các trung tâm nghiên cứu
thể thao khác trên thế giới, với mục tiêu cập nhật các phương pháp đào tạo, phương
pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại nhất trong thể thao.
4.Hướng tới xây dựng Học viện huấn luyện thể thao chuyên nghiệp
Xây dựng Học viên huấn luyện thể thao chuyên nghiệp dành cho các HLV để từ đấy
phát triển các chương trình đào tạo, huấn luyện phù hợp với đối tượng tập luyện, xu
hướng luyện tập, nhu cầu luyện tập.
5.Đầu tư xây dựng CLB phát triển thể thao
CLB phát triển thể thao sẽ là “cầu nối” quan trọng giúp phát hiện, đào tạo và tìm
kiếm các cá nhân xuất sắc trong thể thao, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên.
Cùng với sự hỗ trợ của Chương trình phát triển thể thao Thanh thiếu niên, Bộ Thể
thao, Thanh niên và các vấn đề xã hội, Bộ Giáo dục và các Liên đoàn thể thao quốc
gia, các chương trình sẽ được CLB phát triển thể thao tập trung vào nghiên cứu đầu
tư gồm: khuyến khích sinh viên-học sinh tham gia và các chương trình học-vui-chơi
thể thao, nâng cao trình độ, nâng cao hệ thống trang thiết bị luyện tập, tạo cơ hội để
các cá nhân có nhu cầu tham gia luyện tập thể thao tích cực.
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6. Kinh phí đầu tư hỗ trợ cho thể thao năm 2012
Khoản kinh phí lên tới 138,9 triệu đô-la sẽ được sử dụng trong các hoạt động đầu tư
và phát triển thể thao. Theo tính toán, khoản kinh phí sẽ được đầu tư và phân bổ như
sau:
 62,3 triệu đô-la sẽ được sử dụng để khuyến khích sự tham gia vào các hoạt
động thể dục thể thao của người dân Singapore. Khoản kinh phí trên gồm: (1)
Chi phí thành lập hệ thống các trung tâm luyện tập thể thao trên toàn quốc;
(2) Phối hợp với hệ thống các trường tiểu học, THCS, THPT trên toàn quốc
trong việc xây dựng các đề tài nghiên cứu-ứng dụng, đưa thể thao vào các
hoạt động trong trường học; (3) Tổ chức Đại hội thể thao Singapore; (4) Phát
triển các chương trình thể thao cộng đồng.
 42,3 triệu đô-la sẽ được đầu tư cho các hoạt động của thể thao thành tích cao
gồm: (1) Tổ chức các đợt tập huấn cho VĐV, HLV quốc gia; (2) Chương
trình đào tạo và phát triển nghề sau khi giải nghệ; (3) Các nghiên cứu-ứng
dụng cho y học thể thao, khoa học thể thao; (4) Các hoạt động dịch vụ khác.
 12,9 triệu đô-la sẽ được sử dụng để phát triển nền công nghiệp thể thao và “hệ
sinh thái” thể thao Singapore, với việc hỗ trợ các chương trình, sự kiện thể
thao như Giải chạy Marathon Cúp Ngân hàng Standard Chartered, Giải Đua
Xe đạp OCBC Singapore.


21,4 triệu đô-la được sử dụng cho công tác đào tạo và tuyển chọn nhân tài, cá
nhân xuất sắc trong thể thao từ hệ thống các trường học trên toàn quốc.
Phương Ngọc, Vân Anh biên dịch và tổng hợp từ www.news.asiaone.com,
www.singaporebudget.gov.sg và www.vision2030.sg
---------***---------
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C. Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao của Hồng Công
Được chính thức thành lập và đi vào hoạt động năm 1991, Trung tâm Thông tin Thể
dục thể thao của Hồng Công (HKSIC) được xem là một “thư viện chuyên ngành”,
với chức năng và nhiệm vụ chính trong công tác tổng hợp các dữ liệu thể dục thể
thao, cập nhật các tin tức thể thao đang diễn ra trong nước và quốc tế. Bên cạnh đấy,
Trung tâm còn là thành viên của Hiệp hội Trung tâm Thể dục thể thao quốc tế,
hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của thông tin thể thao ngày càng rộng
khắp.
---------***---------

D. Trung tâm thông tin ứng dụng khoa học mới vào phát triển thể
thao thành tích cao của Trung Quốc (CSIC)
Các lĩnh vực chính đang hoạt động
 Lưu trữ nguồn thông tin về thể dục thể thao
 Phát triển và ứng dụng thông tin vào việc quản lý, định hướng và luyện tập
thể dục thể thao.
 Xây dựng và hỗ trợ các dự án về công nghệ thông tin tại các sự kiện thể thao
 Quản lý nguồn thông tin về thể thao điện tử của chính phủ Trung Quốc
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Cơ cấu tổ chức
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Hiện tại, Trung tâm CSIC đang chịu trách nhiệm quan trọng trong các hoạt
động cung cấp dịch vụ như:
Nghiên cứu tổng quan:
 Chiến lược phát triển thể thao;
 Chính sách phát triển thể thao;
 Mô hình, hệ thống mới;
 Cách thức quản lý...
Nghiên cứu chuyên sâu:
 Các thông tin về việc áp dụng những thành tựu, kỹ thuật, dữ liệu mới trong
việc phát triển thể thao (ví dụ như: thay đổi luật thi đấu, trang phục thi đấu
của một số môn);
 Xây dựng và phát triển xu hướng luyện tập một số các môn thể thao thế mạnh
tại các địa phương, khu vực;
 Các ứng dụng mới trong nghiên cứu về doping và chống sử dụng doping
trước và trong thi đấu thể thao
Cung cấp dịch vụ âm thanh/ hình ảnh: Các dữ liệu thông tin về các sự kiện thể
thao quan trọng được lưu trữ dưới dạng âm thanh hoặc hình ảnh, phục vụ tích cực
cho công tác truyền tải thông tin
Các dự án nghiên cứu: Các dự án nghiên cứu đã sớm được phát triển ngay từ
những ngày đầu tiên của năm 2010 với mục tiêu hỗ trợ cho công tác phát triển thể
thao từ cấp trung ương tới địa phương
Các văn bản, tài liệu chuyên đề đang được CSIC cung cấp thường xuyên theo
định kỳ tới các đối tượng có nhu cầu gồm:
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 Thông tin về thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp;
 Các ứng dụng mới trong việc chống doping trong thể thao;
 Thông tin về môn Thể dục nghệ thuật;
 Thông tin về môn Điền kinh;
 Thông tin về TVH Olympic.
Trên trang web chính của CSIC (www.sportinfo.net.cn) thường xuyên cập nhật
các tin tức quan trọng:
 Dữ liệu thông tin về các môn thể thao
 Dữ liệu thông tin về các VĐV
 Dữ liệu kết quả, thành tích, kỷ lục thi đấu
 Dữ liệu về các báo cáo, nghiên cứu, chuyên đề...
Kế hoạch phát triển trong tương lai:
Trong nước:
 Phối hợp với các cơ quan của chính phủ trực thuộc địa phương trong việc
phát triển thể thao tại khu vực;
 Phối hợp với hệ thống các trường học, trường đại học trong khu vực cũng như
trên toàn quốc để tìm kiếm và phát triển cá nhân xuất sắc
Ngoài nước:
 Thúc đẩy quan hệ hợp tác với các quốc gia trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là
trong các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin cho thể thao
Phương Ngọc tổng hợp (theo www.sportinfo.net.cn)
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Trích quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao Trung Quốc
“5 năm lần thứ 12” – giai đoạn 2011-2015
1. Nỗ lực nâng cao trình độ phát triển thể thao quần chúng đề cải thiện phục
vụ dân sinh
a. Mục tiêu phát triển thể thao quần chúng trong thời kỳ 5 năm lần thứ 12 là:
quán triệt “Điều lệ toàn dân rèn luyện thân thể”, thực thi “Kế hoạch toàn
dân rèn luyện 2011-2015”, cường hóa chức năng phục vụ thể thao công
cộng, xây dựng và hoàn thiện hệ thống công cộng phục vụ toàn dân rèn
luyện với nội dung chủ yếu là xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng, bộ máy
tổ chức, triển khai các hoạt động, chỉ đạo việc tập luyện, đánh giá khoa
học…đảm bảo quyền lợi khi tham gia các hoạt động thể thao của quần
chúng nhân dân.
Nâng cao nhận thức về rèn luyện thân thể trong khu dân cư thành thị và
nông thôn, tố chất và sức khỏe người dân được cải thiện rõ rệt, nội dung
của các hoạt động toàn dân rèn luyện thân thể càng phong phú hơn. Chất
lượng và số lượng của đội ngũ tình nguyện viên, cán bộ quản lý, tổ chức
và các cơ sở hạ tầng phục vụ toàn dân rèn luyện tăng cao rõ rệt, phát triển
mạnh mẽ sự nghiệp phục vụ toàn dân rèn luyện thân thể.
Đến năm 2015, tổng số các loại cơ sở vật chất hạ tầng thể thao đạt trên 1,2
triệu công trình; diện tích đất thể thao chia đầu người đạt trên 1,5m2; tỷ lệ
người dân tham gia tập luyện thể thao thường xuyên đạt trên 32%, tăng
3,8% so với năm 2007; có tỷ lệ số người đạt đủ tiêu chuẩn quy định thể
chất quốc dân tăng rõ rệt. Rút ngắn khoảng cách phát triển thể thao quần
chúng tại thành thị, nông thôn và khu vực nhằm đưa sự nghiệp thể thao
quần chúng lên tầm cao mới.
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b. Tăng cường quy hoạch và quản lý cơ sở hạ tầng thể thao công cộng: Đẩy
mạnh quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng thể thao công cộng trong điểm tại
quận, huyện, khu phố và thôn xã, tạo nên mạng lưới cơ sở hạ tầng thể thao
thuận tiện phục vụ cho việc tập luyện của người dân hàng ngày. Đưa các
hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng thể thao vào quy hoạch chung của thành
phố và quy hoạch lợi dụng đất đai, xây dựng các quy định có liên quan đến
chỉ tiêu sử dụng đất và thực hiện quy hoạch về đất đai dùng cho thể thao
của nhà nước ban hành.
Đảm bảo kinh phí xây dựng, tăng mức phụ cấp và hỗ trợ kinh phí cho
nông thôn và các vùng kém phát triển. Kêu gọi nguồn lực xã hội tham gia
vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng thể thao công cộng phục vụ lợi ích công.
Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn và quy phạm tương ứng, tăng cường
chỉ đạo giám sát, nâng cao chất lượng và hiệu suất xây dựng cơ sở hạ tầng
thể thao công cộng.
c. Tăng cường xây dựng cơ sở toàn dân rèn luyện thân thể: Tiếp tục thực
hiện dự án “Công trình rèn luyện thể thao cho nông dân”, “Công trình con
đường toàn dân rèn luyện thân thể”; Ủng hộ việc xây dựng “Trung tâm rèn
luyện thể thao toàn dân” và khu tập luyện đa năng trong khu dân cư.
Từ thành phố, quận, huyện, khu phố đến thôn, xã hành chính đều có cơ sở
rèn luyện thân thể toàn dân. 50% các thành phố, quận huyện trở lên đều
xây dựng Trung tâm rèn luyện thân thể toàn dân. 50% các khu phố, thị
trấn, thôn hành chính trở lên đều có các cơ sở và trang thiết bị đơn giản,
tiện lợi phục vụ việc rèn luyện thân thể cho người dân. Những công viên,
khuôn viên cây xanh hay quảng trường có đủ điều kiện đều phải có cơ sở
trang thiết bị rèn luyện thân thể. Tích cực xây dựng các cơ sở rèn luyện
thân thể trong khu dân cư và đô thị mới.
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d. Mở cửa các công trình thể thao lớn đối với công chúng: Tổng kết kinh
nghiệm, thay đổi tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh việc mở của các công trình
thể thao và nhà tập, nhà thi đấu thể thao trong trường học cho người dân
vào tập luyện, đồng thời công khai công bố nội dung và giờ tập phục vụ.
Hoàn thiện và bảo đảm thực hiện chính sách mở của các công trình thể
thao cho người dân của các cấp chính phủ và cơ quan chức năng liên quan,
đưa ra các chế độ và cơ chế mở cửa tương ứng như điều kiện, tiêu chuẩn
hỗ trợ tài chính, bảo hiểm, mức thu phí, quản lý, đảm bảo an ninh, trách
nhiệm, tiến hành giám sát, kiểm tra định kỳ, nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt
động.
e. Kiện toàn mạng lưới tổ chức rèn luyện thân thể toàn dân: Tích cực phát
triển và mở rộng bộ máy tổ chức thể thao cấp cơ sở, đạt mục tiêu tất cả các
thành phố, quận huyện đều có Tổng hội thể thao, Hiệp hội thể thao ngành
nghề, Hiệp hội thể thao đơn môn và các CLB thể thao cho mọi người…
Cơ quan chủ quản thể thao của địa phương phải có sự phối hợp giúp đỡ,
hướng dẫn và ủng hộ đối với tất cả các loại hình khác nhau của tổ chức rèn
luyện thể thao ở các cấp cơ sở, nhằm tạo ra sự quy phạm hóa các tổ chức
rèn luyện thể thao cấp cơ sở thành thị. Trong thời kỳ 5 năm lần thứ 12, sẽ
có trên 80% các khu phố thành thị, trên 60% thị trấn nông thôn có bộ máy
tổ chức thể thao; trong các khu dân cư và khu đô thị ở thành phố sẽ có cơ
sở (điểm) tập luyện thể thao.
f. Tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên thể thao xã hội,
tích cực triển khai phục vụ tình nguyện cho phong trào tập luyện của toàn
dân: Kiện toàn cơ cấu các cấp Hiệp hội hướng dẫn viên thể thao xã hội
trên toàn lãnh thổ Trung Quốc; tất cả các tỉnh, thành, khu vực thành lập
Hiệp hội hướng dẫn viên thể thao xã hội. Tăng cường công tác bồi dưỡng
đào tạo hướng dẫn viên thể thao xã hội, hoàn thiện đội ngũ giảng viên
cũng như các trang thiết bị và địa điểm tập huấn, bồi dưỡng.
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Trong thời kỳ 5 năm lần thứ 12, số lượng người đạt được chứng chỉ đăng
cấp kỹ thuật hướng dẫn viên thể thao xã hội sẽ lên đến hơn 1 triệu người.
Sẽ có trên 100 nghìn người đạt được chứng chỉ tư cách nghề hướng dẫn
viên thể thao xã hội do quốc gia cấp; ngoài ra còn tổ chức trên diện rộng
các phong trào và hoạt động tình nguyện hướng dẫn, phục vụ toàn dân rèn
luyện, để các VĐV ưu tú, HLV, những người làm công tác khoa học kỹ
thuật thể thao, giáo viên giáo dục thể chất và những người có nhiệt huyết
với công tác xã hội tham gia trực tiếp vào với tính chất làm nghĩa vụ phụ
đạo.
g. Mở rộng việc triển khai, tổ chức các cuộc thi và phong trào rèn luyện thể
thao trong quần chúng: Không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt
động thể thao của quần chúng, tổ chức nhiều hoạt động thi đấu thể thao ở
các cấp độ khác nhau và thuộc nhiều loại hình khác nhau. Tổ chức thành
công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 5 cùng các hoạt động thi đấu tại
địa phương và trên toàn quốc, kiên trì giảm bớt tính chất đỉnh cao và
chuyên nghiệp trong các giải đấu, chú trọng vào thu hút sự tham dự, giao
lưu, rèn luyện và giải trí.
h. Thực thi “Kế hoạch xúc tiến hoạt động thể thao thanh thiếu niên”, nâng
cao tố chất thể lực cho thanh thiếu niên: Các trường học các cấp, các
trường năng khiếu thể thao và các cơ sở thể thao công cộng đóng vai trò là
bộ phận truyền tải, tăng cường xây dựng hệ thống thiết chế thể thao cho
thanh thiếu niên, tạo ra số lượng các CLB thể thao thanh thiếu niên cấp
quốc gia đạt đến con số trên 5000 CLB, số lượng các trường học thể thao
truyền thống cấp quốc gia đạt con số trên 500 trường.
i. Tăng cường sự lãnh đạo và tổ chức triển khai các hoạt động thể thao cho
người cao tuổi và người khuyết tật: Phát huy cao độ tác dụng của Hiệp hội
Thể thao người cao tuổi, tăng cường công tác tuyên truyền và xây dựng
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đội ngũ người cao tuổi tham gia rèn luyện thân thể. Tăng cường chỉ đạo và
phục vụ cho hoạt động thể thao của người khuyết tật, mở rộng các kênh
thu hút nguồn kinh phí phục vụ cho sự nghiệp thể thao người khuyết tật,
bồi dưỡng đào tạo những hướng dẫn viên thể thao phù hợp với nhu cầu rèn
luyện của người khuyết tật.
j. Tăng cường phục vụ khoa học kỹ thuật và kiểm tra giám sát việc rèn luyện
thân thể của toàn dân: Tăng cường giám định thể chất cho các cấp và xây
dựng các trạm hướng dẫn chỉ đạo việc rèn luyện, tập luyện thể thao, tiêu
chuẩn rèn luyện thể thao, bảng điều tra tình trạng rèn luyện thân thể toàn
dân và chế độ công bố các thông tin liên quan.
2. Tăng cường năng lực tổng hợp của thể thao thành tích cao, mang vinh
quang về cho Tổ quốc
a. Mục tiêu phát triển thể thao thành tích cao của Trung Quốc trong thời kỳ 5
năm lần thứ 12 là: Tiếp tục thực hiện chiến lược Olympic, duy trì dẫn đầu
Châu Á về các môn thể thao mùa hè, đứng trong top đầu Bảng tổng sắp
huy chương và Bảng xếp hạng HCV tại Olympic; củng cố và mở rộng các
môn thế mạnh, đẩy mạnh phát triển các môn tiềm năng, nâng cao trình độ
tổng thể của các môn cơ bản và các môn bóng, các môn thể thao tụt hậu
còn lại nỗ lực để có đột phá mới, phát triển ổn định tăng dần các môn thể
thao mùa đông.
Tăng nhanh và mạnh tiến độ đào tạo bồi dưỡng nhân tài kế cận, không
ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác đào tạo. Trọng điểm
đẩy mạnh công tác sáng tạo trong huấn luyện và quản lý, nâng cao nhận
thức đối với quy luật phát triển thể thao thành tích cao, quy luật bồi dưỡng
đào tạo nguồn nhân lực kế cận, tâm lý thi đấu thể thao, quy luật huấn
luyện và quản lý đội tuyển, quy luật chinh phục và chiến thắng trong các
môn thể thao; xây dựng cơ chế vận hành và thể chế quản lý thể thao đỉnh
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cao thích ứng với hoàn cảnh của Trung Quốc và phù hợp với quy luật và
xu thế thể thao chuyện nghiệp trên thế giới, nâng cao thêm bước nữa về
thực lực tổng hợp của thể thao chuyên nghiệp trong nước và sức cạnh
tranh trên các đấu trường thể thao quốc tế.
b. Không ngừng ưu hóa kết cấu các môn thể thao, thúc đẩy sự phát triển cân
bằng của thể thao thành tích cao: Đưa ra trọng tâm, duy trì củng cố các
môn thế mạnh. Coi trọng khai thác các môn thể thao tiềm năng để tương
lai trở thành các môn mới giành HCV. Qua việc cải cách thể chế quản lý
trong huấn luyện, đẩy mạnh cơ chế cạnh tranh, tăng cường các phương
pháp sáng tạo trong huấn luyện, nâng cao trình độ các môn còn yếu kém,
lạc hậu.
Tăng mức đầu tư và nghiên cứu chính sách đối với các môn cơ bản như
Điền kinh, Bơi, các môn Bóng và một số môn thể thao mùa đông, nỗ lực
nâng cao thành tích các môn này. Ủng hộ và khuyến khích các địa phương
và các ngành nghề trọng tâm phát triển các môn thể thao phù hợp với đặc
điểm và điều kiện của đơn vị mình, hình thành nên ưu thế của địa pương
và đặc sắc của ngành nghề.
c. Cải cách và hoàn thiện hệ thống thi đấu: Tiến hành điều chỉnh hợp lý trong
việc thiết lập các môn thi đấu, hoàn thiện chính sách và quy chế thi đấu
của Đại hội Thể thao toàn quốc, thúc đẩy sự phát triển và phát huy tác
dụng của thể thao thành tích cao. Phát triển chính sách, thúc đẩy xã hội
hóa thi đấu thể thao, điều động các cơ quan quản lý thể thao của địa
phương và nguồn lực xã hội tích cực đứng ra tổ chức sự kiện thể thao. Xây
dựng chế độ và hệ thống thi đấu phân cấp, phân mức độ phù hợp với quy
luật thành tài của thanh thiếu niên. Từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ
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thống quản lý thi đấu mang đậm bản sắc Trung Quốc và thích ứng với yêu
cầu của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
d. Tiếp tục kiên trì và hoàn thiện cũng như phát huy hết những ưu thế của thể
chế nhà nước bao cấp trong lĩnh vực phát triển thể thao thành tích cao: Với
mục tiêu chính là đem vinh quang về cho tổ quốc, phục vụ lợi ích của đại
chúng. Điều tiết tốt mối quan hệ giữa trung ương và địa phương, giữa
Chính phủ và xã hội, giữa thể thao hệ thống và thể thao phi hệ thống; phát
triển đồng nhất về mọi mặt như phân phối nguồn tài nguyên, sắp xếp bố
cục các môn thể thao, phân chia lợi nhuận….
e. Làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia TVH Olympic: Quán triệt thực hiện
“Đề cương kế hoạch Olympic 2011-2020", tăng cường tổ chức và phối
hợp giúp cho công tác chuẩn bị được khoa học hóa và hệ thống hóa
f. Thời kỳ 5 năm lần thứ 12 cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia và tổ
chức các sự kiện thể thao quan trọng: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ
12 (2013), Đại hội Thể thao Đông Á lần thứ 6 tại Thiên Tân (2013), Đại
hội Thể thao Thanh thiếu niên Châu Á lần thứ 2 tại Nam Kinh (2013) và
TVH Olympic trẻ lần thứ 2 tại Nam Kinh (2014).
Đặc biệt chú trọng việc tổ chức tốt Giải Vô địch Bơi thế giới tại Thượng
Hải (2011), Giải Vô địch Điền kinh thế giới tại Bắc Kinh (2015) và các
giải thi đấu đơn môn quốc tế khác, tạo cơ hội tranh tài lành mạnh cho các
VĐV trong và ngoài nước. Phát huy tối đa chức năng đa xã hội của các sự
kiện thể thao, làm phong phú đời sống văn hóa và tinh thần cho quần
chúng nhân dân, thúc đẩy sự phát triển hài hòa của xã hội.
g. Tăng cường xây dựng và quản lý đội tuyển quốc gia: Hoàn thiện hơn các
cơ chế khích lệ đội tuyển, hình thành sự cạnh tranh ổn định và thể chế
quản lý đội tuyển một cách khoa học. Xây dựng đội ngũ quản lý đội tuyển

Trang 35

Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 18

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỂ DỤC THỂ THAO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

phù hợp với mô hình hỗn hợp thực tế của từng môn. Phát huy tác dụng chủ
đạo của HLV trưởng, tạo ra môi trường và điều kiện có lợi cho việc sáng
tạo lý luận và sáng tạo kỹ thuật.
Không ngừng hoàn thiện cơ chế vận hành sự phối hợp mật thiết về huấn
luyện, khoa học và y học thể thao trong huấn luyện khoa học cho các đội
tuyển. Tăng cường giám sát huấn luyện, đưa ra những tư tưởng và phương
pháp mới trong tập luyện, xây dựng và hoàn thiện phương pháp đánh giá
huấn luyện đội tuyển quốc gia, nâng cao trình độ khoa học hóa trong việc
quản lý và huấn luyện đội tuyển quốc gia.
h. Thực thi “Công trình bồi dưỡng đào tạo đội ngũ nhân tài thể thao thành
tích cao kế cận”: Quy hoạch phát triển trung hạn, dài hạn nguồn nhân lực
kế cận cho các môn thể thao Olympic, tiến hành sắp xếp bố cục nguồn
nhân tài kế cận cho các môn trọng điểm, đồng thời hoàn thiện chính sách
đánh giá khen thưởng huấn luyện nghiệp dư.
i. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ HLV, trọng tài: Hoàn thiện chế độ đào tạo,
quản lý đăng ký và tăng cường công tác bồi dưỡng HLV, nâng cao toàn
diện năng lực nghiệp vụ và tố chất tổng hợp của HLV. Tổ chức và quản lý
tốt Học viện HLV thuộc Tổng cục Thể thao quốc gia Trung Quốc. Gia
tăng đội ngũ HLV quốc gia, đưa vào thực hiện kế hoạch đào tạo HLV
đẳng cấp (xuất sắc nhất).
Cải cách và hoàn thiện thể chế quản lý trọng tài, phát huy tác dụng của
Hiệp hội thể thao đơn môn, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng trọng
tài, tăng cường quản lý giám sát kiểm tra trọng tài, nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức phẩm chất của đội ngũ trọng tài, ổn
định số lượng đội ngũ trọng tài có tố chất tốt, bồi dưỡng một đội ngũ trọng

Trang 36

Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 18

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỂ DỤC THỂ THAO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tài ưu tú có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ để tác nghiệp và đảm nhận
vai trò chuyên môn tại các giải đấu thể thao quốc tế.
j. Tăng cường giáo dục văn hóa cho VĐV: Lấy cải cách sâu làm động lực,
lấy đổi mới cơ chế làm điểm tiếp giáp, đẩy mạnh quán triệt thực hiện “Ý
kiến chỉ đạo về tăng cường thêm bước nữa đối với công tác giáo dục văn
hóa và bảo đảm xã hội cho VĐV”.
Mở rộng các hướng tuyển chọn và đưa VĐV năng khiếu lên tuyến trên của
các trường thể thao, tích cực phối hợp với Bộ Giáo dục và các trường cao
đẳng, đại học ưu tiên tuyển sinh từ các trường thể thao cho các khoa huấn
luyện và khoa thể thao truyền thống dân tộc. Tiếp tục thực hiện và hoàn
thiện các chính sách ưu tiên cho VĐV ưu tú giải nghệ được tuyển thẳng
vào các trường đại học, cao đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho các VĐV
được học tập và lập nghiệp.
k. Hoàn thiện hệ thống đảm bảo an ninh xã hội cho VĐV: Hoàn thiện đồng
thời đưa vào thực hiện các chính sách khen thưởng và bảo đảm an sinh xã
hội, bảo vệ lợi ích thiết thực cho VĐV. Bảo đảm VĐV sẽ được hưởng các
đãi ngộ bảo hiểm xã hội tương ứng, hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế đa
cấp cho VĐV. Làm tốt hơn nữa công tác sắp xếp, tìm việc và lập nghiệp
cho VĐV. Hướng dẫn VĐV nâng cao năng lực và tố chất để lập nghiệp.
Hoàn thiện và điều chỉnh cho phù hợp cơ chế tiêu chuẩn trợ cấp kinh tế
cho các VĐV tự chủ lựa chọn ngành nghề lập nghiệp cho mình, khuyến
khích ủng hộ và có các chính sách ưu đãi đặc thù đối với các VĐV sau khi
giải nghệ lập doanh nghiệp, mở công ty. Cấu thành và hoàn thiện hệ thống
hỗ trợ xã hội cho các VĐV chuyển đổi sự nghiệp và giúp đỡ họ trong việc
chuyển đổi này.
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l. Tăng cường xây dựng tác phong đạo đức và công tác chính trị tư tưởng
cho các đội tuyển thể thao: Đi sâu vào giáo dục lòng tin và lý tưởng, giáo
dục đạo đức nghề nghiệp cho VĐV, với mục tiêu cao nhất là lợi ích của
quốc gia, trọng tâm là chủ nghĩa yêu nước; bồi dưỡng cho VĐV tinh thần
cống hiến vô tư, ý chí kiên cường, nỗ lực hết mình không ngừng nghỉ; kết
hợp nâng cao trình độ kỹ thuật với bồi dưỡng con người có lý tưởng, có
đạo đức, có văn hóa và có kỷ luật, tạo nên quần thể các đội tuyển thể thao
ưu tú có đủ tư cách chính trị, tác phong kiên cường, kỹ thuật chuyên môn
cao.
m. Thắt chặt và ngăn chặn tham ô hối lộ, xây dựng tác phong ngành nghề,
tăng cường công tác phòng chống Doping và kỷ luật vi phạm trong thi
đấu: Thực hiện nghiệm chỉnh đường lối và chủ trương của Đảng, đẩy
mạnh xây dựng hệ thống phòng chống và xử phạt tham ô biến chất trong
thể thao. Kiện toàn, đồng thời quán triệt, thực thi chế độ quy định cạnh
tranh công bằng trong thi đấu. Tăng mạnh mức độ xử phạt đối với các
hành vi vi phạm quy định cũng như giả mạo, dối trá thành tích thi đấu, làm
hại đối phương để trục lợi cho bản thân, phân định kết quả không công
bằng và làm náo loạn trật tự nơi thi đấu.
Quán triệt thực hiện “Điều lệ phòng, chống Doping”, tăng cường công tác
phòng chống doping của các đơn vị, bảo đảm duy trì ở trình độ tiên tiến
của thế giới; làm tốt công tác chuẩn bị cho phòng chống và kiểm tra
doping tại các giải thi đấu thể thao quốc tế tổng hợp, đồng thời tăng cường
giao lưu hợp tác đối thoại trong lĩnh vực phòng chống doping. Tiếp tục
hoàn thiện quy chế kỷ luật vi phạm trong thi đấu và xây dựng có hệ thống
công tác tuyên truyền quảng bá, kiểm tra giám sát phòng chống doping.
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n. Nỗ lực nâng cao trình độ của môn Bóng đá: Nghiêm túc tổng kết những
kinh nghiệm và bài học đã qua trong việc cải cách phát triển môn Bóng đá
của Trung Quốc, học hỏi kinh nghiệm quản lý phát triển môn Bóng đá của
các nước tiên tiến trên thế giới, nỗ lực tìm kiếm và đưa mô hình quản lý và
hướng phát triển phù hợp với tình hình Trung Quốc và quy luật phát triển
Bóng đá hiện đại.
3. Tăng cường xây dựng văn hóa thể thao, truyền thông thể thao và công tác
giao lưu đối ngoại thể thao
a. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa thể thao một cách toàn diện: Nỗ lực phát huy
tinh thần thể thao bên cạnh việc xây dựng văn hóa tiên tiến xã hội chủ
nghĩa, khơi dậy tinh thần dân tộc, tăng cường sự đoàn kết đùm bọc dân
tộc, giáo dục quan niệm nhân sinh quan lành mạnh và quan niệm giá trị xã
hội tích cực, xây dựng lối sống văn minh và khoa học, nâng cao chất lượng
trong quá trình của cuộc sống.
Phát huy tinh thần thể thao Trung Hoa của chủ nghĩa yêu nước, tích cực đề
xướng tinh thần Olympic, đẩy mạnh toàn diện xây dựng văn hóa thể thao.
Coi trọng phát huy, kế thừa và bảo vệ di sản văn hóa thể thao truyền thống
dân tộc Trung Hoa, tích cực mở rộng sức ảnh hưởng của văn hóa thể thao.
Tăng cường xây dựng văn hóa của từng môn thể thao, phát triển các môn
thể thao truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc Trung Quốc ra thế giới.
Khuyến khích quyên tặng để thu hồi các loại văn vật thể thao, tăng cường
công tác xây dựng Bảo tàng triển lãm thể thao Trung Quốc và bảo vệ các
văn vật. Làm tốt công tác đưa các môn thể thao dân gian truyền thống đặc
biệt vào danh mục “Di sản văn hóa phi vật thể”.
b. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thể thao, phát huy tác dụng của dư luận:
Tăng cường thêm bước nữa trong việc tuyên truyền quảng bá cho hình
Trang 39

Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 18

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỂ DỤC THỂ THAO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tượng xã hội của thể thao, hoàn thiện cơ chế và thể chế trong công tác
tuyên truyền thể thao. Tăng cường tuyên truyền các điều lệ, chính sách,
quy định pháp luật quan trọng cũng như tuyên truyền toàn dân rèn luyện
thân thể, thể thao chuyên nghiệp và sản nghiệp thể thao cho toàn dân,
hướng tới một môi trường dư luận xã hội lành mạnh trong việc cải cách và
phát triển thể thao.
Chú trọng vấn đề xây dựng đội ngũ tuyên truyền cho thể thao và các chế
độ họp báo thể thao. Đẩy mạnh sự chỉ đạo và điều hòa trong công tác
tuyên truyền đối với hệ thống thể thao trên toàn quốc. Tranh thủ những tác
dụng tích cực của Hiệp hội phóng viên báo chí thể thao Trung Quốc để
tăng cường hợp tác và câu thông với các giới truyền thông.
Triển khai tích cực công tác tuyên truyền thể thao ra ngoài quốc gia, tăng
cường giao lưu hợp tác với các tổ chức phóng viên báo chí thể thao quốc
tế. Đẩy mạnh cải cách và chuyển đổi cơ chế của hệ thống truyền thống báo
chí thể thao thuộc Tổng cục Thể thao quốc gia Trung Quốc, tăng cường
xây dựng hệ thống mạng công nghệ thông tin (website) đại diện cho Tổng
cục, nắm quyền chủ động trong việc tuyên truyền cho thể thao.
c. Mở rộng mối quan hệ giao lưu, hợp tác, đối ngoại thể thao: Công tác đối
ngoại thể thao cần phỉa kiên trì phát triển cả 2 cục diện lớn trong nước lẫn
nước ngoài, phục tùng theo đại cục ngoại giao của quốc gia và nhu cầu trở
thành cường quốc thể thao.
Tham mưu khoa học và tiếp tục mở rộng hợp tác với nước ngoài. Đi sâu
hợp tác với các nước khu vực Châu Á, đặc biệt là các nước láng giềng, đẩy
mạnh sự hợp tác có lợi với các nước phát triển ở khu vực Châu Âu và
Châu Mỹ, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu hảo với các nước khu
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vực Châu Phi và Mỹ La tinh, đồng thời cung cấp sự giúp đỡ và cứu trợ kịp
thời cho các nước đang phát triển.
Tiếp tục củng cố và tăng cường phát triển mối quan hệ hợp tác hữu hảo
với các Ủy ban Olympic quốc tế, Hội đồng thể thao Châu Á, các tổ chức
đơn môn thể thao quốc tế và các tổ chức thể thao quốc tế khác. Tích cực
tham gia vào các sự vụ thể thao quốc tế, tăng cường tiếng nói và sức ảnh
hưởng của Trung Quốc trong các tổ chức thể thao quốc tế, hình thành một
cục diện hoàn toàn mới về đối ngoại thể thao.
d. Tăng cường giao lưu hợp tác về thể thao với Hồng Công và Macao: Dựa
trên phương châm “một nước hai chế độ” và các quy định có liên quan đến
pháp luật cơ bản của đặc khu hành chính Macao và Hồng Công, tích cực
triển khai một cách ổn định các hoạt động giao lưu hợp tác thể thao giữa
Đại lục và Macao, Hồng Công; ủng hộ thể thao Hồng Công và Macao phát
triển mạnh, tăng cường việc bảo vệ, đùm bọc và chấp nhận các đồng bào ở
2 đặc khu này, bảo hộ sự phát triển ổn định, phồn vinh của xã hội Hồng
Công và Macao.
Chính thức có lời mời Hồng Công và Macao tham gia vào Đại hội Thể dục
thể thao toàn quốc, Đại hội Thể thao các thành phố trên toàn quốc và các
Đại hội thể thao lớn mang tính chất tổng hợp khác trên toàn quốc. Ủng hộ
Hồng Công và Macao đăng cai, tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế. Đẩy
mạnh hợp tác và giao lưu với 2 đặc khu trong lĩnh vực thể dục thể thao
quần chúng, thể thao thành tích cao và sản nghiệp thể thao.
e. Tiếp tục đẩy mạnh sự giao lưu hợp tác về thể thao giữa Đại lục và Đài
Loan: Dựa theo tình hình triển khai các công tác của Trung Ương với Đài
Loan, tích cực triển khai hợp tác giữa 2 bên. Tiếp tục duy trì tổ chức tốt
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Hội thảo giao lưu thể thao Trung Quốc-Đài Loan, tăng thêm sự tin tưởng
lẫn nhau giữa 2 bên trong lĩnh vực thể dục thể thao.
Đẩy mạnh cơ chế giao lưu trực tiếp, triển khai các nội dung hợp tác phong
phú, tăng cường các hoạt động giao lưu, đa dạng hóa hình thức giữa 2 Ủy
ban Olympic, giữa các Hiệp hội thể thao đơn môn và giữa các tổ chức thể
thao cơ sở của 2 bên. Kiên trì xử lý, giải quyết ổn thỏa các vấn đề trong
mọi hoạt động thể thao quốc tế, bảo vệ lợi ích chính của quốc gia trong
“khung mô hình Olympic”.
Thanh Xuân biên dịch và tổng hợp theo tài liệu Tổng cục TDTT Trung Quốc
cung cấp
---------***---------

E. Trung tâm thông tin thể dục thể thao quốc gia của Úc
Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao của Úc được thành lập với mục tiêu cung cấp
các thông tin về thành tích thể thao, quá trình hình thành và phát triển thể thao Úc,
cung cấp các tài liệu hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu và các kiến thức bổ trợ cho sự
phát triển của nền thể thao tại quốc gia này.
NSIC hiện đang là nguồn cung cấp thông tin tới nhiều đối tượng người sử dụng,
trong đó đặc biệt phải kể đến các VĐV, HLV, nhà khoa học, các chuyên gia nghiên
cứu, chuyên viên, nhà quản lý, lãnh đạo… của nền thể thao quốc gia.
Trung tâm được thành lập vào năm 1982, với tên gọi ban đầu là Trung tâm Thông
tin Thể dục thể thao Úc, trực thuộc sự quản lý của Học viện Thể thao quốc gia. Sau
năm 1989, sau khi Hội đồng Thể thao Úc sát nhập với Học viện Thể thao quốc gia,
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Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao quốc gia, và
giữ nguyên tên gọi đó cho đến ngày hôm nay.
Trung tâm mở cửa cho nhu cầu tìm kiếm thông tin của công chúng, với lượng thông
tin được lưu trữ ở nhiều hình thức khác nhau, từ văn bản, cho tới âm thanh, hình
ảnh, sách báo… với mục tiêu mang thể thao đến với công chúng một cách gần gũi
nhất.
Các dịch vụ mà NSIC đang thực hiện gồm:
 Cung cấp thông tin tới những cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng, tìm kiếm
thông tin về thể thao;
 Trang bị hệ thống khu vực nghiên cứu yên tĩnh, thiết bị truy cập internet không
dây, máy phô-tô… giúp công tác nghiên cứu của các cá nhân được hỗ trợ tối đa;
 Thực hiện các dự án, công trình nghiên cứu dựa trên các dữ kiện, số liệu thống
kê, kết quả…
 Cập nhật thông tin về các thành tích thể thao tại các sự kiện, các hồ sơ thông tin
cá nhân…
 Tư vấn, hỗ trợ các chuyên gia thể thao trong quá trình thực hiện các chương trình
tập huấn
 Tổ chức các lớp học tìm hiểu về thể thao, với mục tiêu đưa thể thao đến với công
chúng
 Tìm kiếm các tổ chức có nhu cầu hỗ trợ nền thể thao Úc trong các vấn đề về tài
chính, nhân sự, chiến lược và phối hợp với các tổ chức này trong các hoạt động
để kết quả của quá trình hợp tác thành công tốt đẹp.
Trong giai đoạn từ năm 2010-2011, Trung tâm đã cho triển khai chương trình Hệ
thống Cổng thông tin thể thao quốc gia (còn được biết đến với tên gọi AUSPIN), với
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mục đích cung cập các dịch vụ có liên quan đến thông tin và quản lý thông tin trong
lĩnh vực thể dục thể thao.
Các công trình, dự án, kế hoạch đã được Trung tâm triển khai thành công cho đến
giai đoạn tháng 6/2012 có thể kể đến gồm:
 Xây dựng “Ngân hàng thông tin thể dục thể thao” – giai đoạn 1 (từ 2010 đến
2012), tại “ngân hàng” này, các thông tin có liên quan đến thể thao, trong
nhiều lĩnh vực, tại nhiều sự kiện sẽ được lưu trữ dưới nhiều định dạng như
văn bản, âm thanh, hình ảnh… Bên cạnh đấy, “ngân hàng” cũng có nhiệm vụ
chuyển tải lượng thông tin quan trọng tới VĐV, HLV, chuyên viên, chuyên
gia thể thao, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, TNV về
các lĩnh vực, ứng dụng mới được phát triển hoặc hình thành trong nền công
nghiệp thể thao. Đồng thời, với việc phát triển và xây dựng thành công “Ngân
hàng thông tin thể dục thể thao”, cộng đồng người dân Úc cũng sẽ có thêm
một kênh thông tin đầy đủ, có chất lượng và chi tiết về từng hoạt động đang
diễn ra trong nền thể thao quốc gia;
 Xây dựng thành công AUSPIN, giúp các liên bang, lãnh thổ thuộc Úc có
được nguồn thông tin, tin tức cập nhật nhanh nhất về các vấn đề của thể thao;
 Củng cố việc trao đổi thông tin với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao về các
vấn đề như: tên tuổi, hồ sơ VĐV, HLV, thành tích, kết quả, kế hoạch tập
huấn…
Các chỉ số mà Trung tâm thông tin thể dục thể thao của Úc đã đạt được trong giai
đoạn 2010-2011 tiêu biểu có thể kể đến như:
 Số lượng khách trực tiếp đến tham quan Trung tâm: hơn 40.000 lượt người;
 Số lượng câu hỏi đã được đăng tải và trả lời trên trang website chính của
Trung tâm: hơn 5.000 câu hỏi;
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 Số lượng tài liệu, văn bản đã được khách đặt yêu cầu in, xuất bản: hơn 20.000
văn bản;
 Thành viên chính thức của “Ngân hàng thông tin thể dục thể thao”: 1.176
thành viên;
 Số lượng hình ảnh được Hội đông Thể thao quốc gia đặt hàng sử dụng cho
mục đích tuyên truyền, quảng bá: hơn 3.000 ảnh;
 Số lượng video đã được quay: hơn 2.000 video.
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Sơ đồ tổ chức của Hội đồng thể thao quốc gia Úc
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Bên cạnh việc phát triển và đầu tư cho Trung tâm thông tin thể dục thể thao quốc gia
Úc, Hội đồng thể thao quốc gia trong giai đoạn 2010-2011 đã hỗ trợ thêm một
khoản kinh phí vào khoảng 400.000 đô-la Úc cho 5 mảng nhiệm vụ chính gồm:
1. Công tác huấn luyện, tập huấn cho các VĐV
2. Công tác đào tạo chuyên viên,
3. Công tác hỗ trợ hành chính, quản lý,
4. Công tác hỗ trợ thông tin, truyền thông và kêu gọi tài trợ
5. Các công tác hành chính nhà nước khác.
Khoản kinh phí trên được phân bổ hợp lý cho 117 dự án, trong đó có 68 kế hoạch
đầu tư cho cá nhân, 29 kế hoạch đầu tư cho đơn vị, cho tổ chức, và 20 kế hoạch nằm
trong công tác giáo dục, đào tạo (thường được trao dưới dạng học bổng).
Có thể kể đến một trong 117 dự án trong giai đoạn 2010-2011 của Hội đồng thể thao
quốc gia Úc là dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Đua thuyền quốc gia tại khu vực
vùng Hồ Burley Griffin, thủ đô Canberra. Đây là kế hoạch đầu tư dài hạn, với khoản
kinh phí đầu tư lên tới 2,2 triệu đô-la Úc cho hệ thống trang thiết bị tập luyện, cơ sở
vật chất.
Đây cũng là nơi tập huấn với trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện luyện tập tốt nhất
cho các VĐV, hướng tới việc giành được những tấm huy chương cao quý tại các
đấu trường thể thao quan trọng như TVH Olympic hoặc TVH NKT Paralympic. Đây
là kế hoạch được thực hiện dưới sự phối hợp của nhiều cơ quan có liên quan như
Hiệp hội Đua thuyền quốc gia, Quỹ Học bổng thể thao quốc gia, Chương trình Huấn
luyện thể thao quốc gia…
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Bên cạnh đó, Hội đồng thể thao quốc gia Úc cũng đang có những kế hoạch đầu tư và
phát triển trong những năm tới như sau:
 Hỗ trợ khoản kinh phí vào khoảng 23 triệu đô-la Úc cho 25 Liên đoàn, Hiệp
hội thể thao quốc gia vào các công tác tập huấn, trang thiết bị chuẩn bị cho
quá trình tập luyện cho TVH Olympic, và TVH NKT Paralympic sắp diễn ra
trong khoảng thời gian sắp tới;
 Đầu tư khoản kinh phí xấp xỉ 8,7 triệu đô-la Úc cho 637 VĐV xuất sắc ở các
môn thể thao khác nhau với mục tiêu đây sẽ là những cá nhân có cơ hội trở
thành 1 trong 10 VĐV thể thao nổi tiếng thế giới;
 Xây dựng Chương trình Nhà Vô địch Thể thao lứa tuổi thanh thiếu niên quốc
gia cho hơn 5.000 bạn trẻ, lứa tuổi từ 12-18, để từ đấy tìm kiếm, phát hiện và
đầu tư đúng đắn cho những tài năng mới của nền thể thao quốc gia trong
tương lai;
 Tạo nhiều cơ hội để đưa các HLV, VĐV có trình độ tập huấn tại nước ngoài,
để từ đấy nâng cao và hoàn thiện hơn kỹ thuật, kinh nghiệm;
 Quản lý thông tin, hỗ trợ truyền thông một cách khoa học, hợp lý:
o Xây dựng hoàn thiện diễn đàn thể thao quốc gia với tên gọi “Nền thể
thao tương lai của chúng ta” (Our Sporting Future). Diễn đàn được xem
là sẽ thu hút ít nhất 500 thành viên hoạt động tích cực, đóng góp những
hoạt động quan trọng ở các lĩnh vực như: quản lý, nghiên cứu, đánh
giá, bình luận, trả lời câu hỏi… Các cá nhân khi tham gia nghiên cứu,
tìm kiếm thông tin trên diễn đàn sẽ có cơ hội để tiếp cận với những
nguồn tư liệu đặc sắc.
o Hoàn thiện bản chuyên đề thể thao trực tuyến, với tên gọi “Thể thao Úc
trực tuyến” (Australian Sports Online), với hy vọng sẽ có ít nhất
khoảng 30.000 bạn đọc theo dõi định kỷ hàng tháng. Hội đồng thể thao
quốc gia Úc tin rằng với thiết kế sáng tạo, ấn tượng, thông tin lý thú,
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hình ảnh minh họa đẹp, đặc sắc, có phần gửi ý kiến của bạn đọc… là
những lý do giúp bản chuyên đề trực tuyến thu hút nhiều người xem.
o Hoàn thiện các giá trị của thông tin và tận dụng tối đa những lợi thế về
thông tin thể thao để phát triển nền thể thao quốc gia.
Phương Ngọc tổng hợp theo Australian Sports Commission
---------***---------

F. Trích lược một số vấn đề quan trọng trong Chiến lược phát triển
của thể dục thể thao của Scotland giai đoạn 2011-2015
Chiến lược phát triển
Chiến lược phát triển thể thao của Chính phủ Scotland trong giai đoạn 2011-2015 là
xây dựng một đất nước Scotland:
(1) Thể thao tương ứng phù hợp với mọi lứa tuổi;
(2) Phát triển và đào tạo các cá nhân thể thao;
(3) Xây dựng và nâng cao thành tích thi đấu thể thao tại các sự kiện.
Tác động của quốc gia
Để triển khai tích cực những chiến lược phát triển trên, Chính phủ Scotland cần có 2
tác động mạnh gồm:
(1) Thu hút và tăng cường sự quan tâm của cộng đồng xã hội tới sự phát triển của
thể thao;
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(2) Nâng cao thành tích thi đấu của VĐV dựa vào việc áp dụng khoa học thể dục thể
thao.
Các vấn đề được đặt lên hàng đầu
Các vấn đề luôn được đặt lên hàng đầu trong việc hoàn thiện Chiến lược phát triển
thể dục thể thao quốc gia:
(1) Đào tạo nhân lực đạt trình độ cao;
(2) Xây dựng các tổ chức đạt chuẩn, đặc biệt chú trọng và phát triển hệ thống trung
tâm thông tin cung cấp các thông tin về lĩnh vực thể dục thể thao;
(3) Trang bị các thiết bị, dụng cụ thi đấu, luyện tập thể thao đạt chuẩn;
Các đối tác cùng hợp tác, phát triển
Theo Chiến lược phát triển thể dục thể thao quốc gia, các đối tác cùng hợp tác trong
giai đoạn này gồm Chính phủ, Hội đồng Olympic quốc gia, các cơ quan chủ quản,
các cơ quan quản lý thể dục thể thao trực thuộc địa phương, khu vực…
Ngọc Châu biên dịch và tổng hợp theo www.sportscotland.org.uk
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G. Sri Lanka cần xây dựng Trung tâm thông tin TDTT quốc gia
Thông tin thể thao là một yếu tố rất quan trọng trong việc góp phần vào sự phát triển
của thể thao các nước bao gồm cả ở Srilanka. Chính vì vậy, việc xây dựng một
Trung tâm Thông tin TDTT quốc gia là một việc làm cấp thiết. Trung tâm thông tin
TDTT là một cơ quan, tổ chức chuyên cung cấp những thông tin, tài liệu, nghiên
cứu về các vấn đề về TDTT.
Hiện nay ở Sri Lanka thể thao đã được công nhận là một ngành học quan trọng.
Do đó một loạt các khóa học học tập, hoạt động và nghiên cứu đang được tiến hành
trong các tổ chức thể thao quốc gia bao gồm các trường đại học. Tuy nhiên Srilanka
lại chưa có một đơn vị, tổ chức nào cung cấp các thông tin về TDTT. Điều đó đã
gây nên sự hạn chế trong việc phát triển của thể thao trong nước.
Khi tiến hành khảo sát khoảng 200 người dân tại Srilanka, và thu thập ý kiến của
gần 60% người dân Sri Lanka thì phần lớn câu trả lời đều cho rằng họ đang gặp khó
khăn trong việc tìm kiếm thông tin liên quan đến TDTT, chủ yếu là do chưa có sự
thống nhất cũng như chưa có sự hướng dẫn trong việc tìm kiếm thông tin liên quan
đến TDTT.
Khi được hỏi về việc có cần thiết thành lập Trung tâm Thông tin TDTT quốc gia
hay không? Phần lớn các ý kiến đều nhận thấy việc thành lập Trung tâm Thông
TDTT quốc gia là rất cần thiết. Trung tâm Thông tin TDTT được thành lập sẽ phải
có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin, phân loại thông tin, phân tích thông tin, cung cấp
thông tin cũng như xây dựng các tài liệu, ấn phẩm để phục vụ cho việc tìm kiếm
thông tin của những người quan tâm đến thể thao Sri Lanka.
Vân Anh dịch theo nghiên cứu của S.A.D.H. Namali Suraweera
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H. Trung tâm quản lý thông tin thể dục thể thao của Canada (SIRC)
Trung tâm quản lý thông tin thể dục thể thao của Canada là một tổ chức phi lợi
nhuận, làm việc với mục tiêu chính là cung cấp thông tin và phục vụ cho nhu cầu
giáo dục của các hoạt động liên quan đến thể dục thể thao tại đất nước Canada. Bên
cạnh đó, SIRC cũng có nhiệm vụ lưu trữ những thông tin về xu hướng đầu tư và
phát triển của nền thể thao trên toàn thế giới.
Cho đến thời điểm hiện tại, SIRC là kho lưu trữ khổng lồ về lượng thông tin phát
triển thể dục thể thao từ giai đoạn thế kỷ 17 đến nay, với hơn 6,5 triệu trang tài liệu,
được lưu giữ ở 62 ngôn ngữ. Mục tiêu chính của SIRC là thu thập, lưu trữ và chia sẻ
những thông tin về thể dục thể thao tới những tổ chức, cá nhân có nhu cầu ở trên đất
nước Canada cũng như trên toàn thế giới.
Hiện tại, các lĩnh vực SIRC phụ trách gồm:
 Quản lý và phát triển các vấn đề phụ trách thông tin về thể dục thể thao;
 Cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc tìm kiếm dữ liệu và thông tin thể dục
thể thao;
 Nguồn dữ liệu về thể dục thể thao quốc gia – SportDiscus;
 Bản tin hàng tháng về thể dục thể thao;
 Tổ chức các chương trình phát triển, đào tạo và khuyến khích phong trào
luyện tập thể dục thể thao toàn quốc.
Theo phương thức mà SIRC quản lý và giám sát, thông tin sẽ trở thành những kiến
thức bổ trợ tốt cho sự phát triển khi và chỉ khi thông tin được chia sẻ, lưu trữ và áp
dụng. SIRC hy vọng rằng, với cách thức làm việc và quản lý lượng thông tin về thể
dục thể thao với trữ lượng lớn như Trung tâm đang có sẽ giúp người dân Canada nói
riêng và những cá nhân yêu thích việc luyện tập thể thao nói chung có cơ hội được
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tiếp cận với thể thao một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất. SIRC cho rằng, thông
tin cần phải đơn giản, chính xác, nhanh chóng. Người dùng có thể tiếp cận với thông
tin một cách thuận tiện, ở bất kỳ tại một địa điểm hay thời gian nào.
SIRC còn là nguồn hỗ trợ tích cực trong quá trình phát triển thể thao học đường và
thể thao thành tích cao tại Canada. Với lượng thông tin tổng hợp có được trong
nguồn lưu trữ thông tin và dữ liệu, SIRC được xem như một thư viện mở, giúp các
cá nhân, tổ chức, trường học có nhu cầu đều dễ dàng tìm kiếm thông tin.
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể truy cập vào trang web chính của Trung tâm:
www.sirc.ca hoặc www.canadiansports.ca hoặc www.sportcanadien.ca. Lượng truy
cập của SIRC hàng tháng là vào khoảng 3,5 triệu lượt người xem.
Bên cạnh việc cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan đến thể thao như phong
trào phát triển và lớn mạnh của thể thao của khu vực, của quốc gia, của quốc tế,
thông tin truyền thông, sự đầu tư về cơ sở vật chất tại các trường Đại học Thể dục
thể thao, của các cơ quan Chính phủ… SIRC còn có một kênh thông tin về việc làm,
với mục tiêu kết nối những cá nhân có tâm huyết với sự phát triển thể dục thể thao
tới những công việc phù hợp với trình độ, khả năng, nhu cầu của họ.
“Thư viện điện tử” là một trong những dự án lớn đang được SIRC thực hiện trong
những năm gần đây, với mục tiêu giúp đỡ người dùng trong một số các hoạt động về
tìm kiếm và tiếp cận với thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Bên cạnh việc hợp tác với thư viện các trường Đại học để có được nguồn dữ liệu sẵn
có, SIRC cũng phối hợp với các nhà xuất bản để kịp thời có được những ấn phẩm về
thể dục thể thao hoặc các vấn đề có liên quan một cách sớm nhất, để từ đấy, lượng
thông tin cần thiết trong thư viện điện tử luôn được cập nhật nhanh chóng và đầy đủ.
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SIRC hy vọng rằng, với lượng thông tin và đầu sách khổng lồ mà Trung tâm đang
lưu trữ sẽ phục vụ tích cực cho công tác luyện tập, tập huấn và nghiên cứu của các
HLV, VĐV, chuyên gia, nhà quản lý, không chỉ trên đất nước Canada, mà trên toàn
thế giới.

Một số những lĩnh vực chú ý trong Chiến lược phát triển thể thao
Canada trong giai đoạn 2010-2020
1. Hỗ trợ VĐV
Canada tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ VĐV ở nhiều lĩnh vực như cuộc sống,
huấn luyện và công tác giáo dục phổ thông. Khoản kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho
VĐV đảm bảo mục tiêu các cá nhân phải được đảm bảo tốt nhất trong suốt quá trình
thi đấu và tập huấn, để từ đấy họ sẽ cống hiến hết mình hơn cho nền thể thao của
Canada.
Bên cạnh đấy, Chính phủ cũng dành một khoản kinh phí không nhỏ cho lĩnh vực
đào tạo giáo dục cho VĐV, đảm bảo rằng sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu thể
thao, các VĐV vẫn có đủ khả năng để tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội.
2. Các môn thể thao tập trung
Những môn thể thao tập trung sự đầu tư của Chính phủ Canada trong giai đoạn
2010-2020 là các môn nằm trong danh sách thi đấu của Olympic hoặc Paralympic.
Theo chiến lược phát triển, danh sách các môn thể thao có cơ hội giành huy chương
tại đấu trường TVH Olympic/Paralympic mùa đông và mùa hè sẽ được liệt kê, để từ
đấy khoản kinh phí, thời gian hỗ trợ được phân bổ cho từng môn một cách hợp lý
nhất. Các môn đang được Canada tập trung đầu tư gồm: Bơi, Khúc côn cầu, Cricket,
Trượt băng nghệ thuật…
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3. Chiến lược phát triển VĐV dài hạn
Chiến lược phát triển VĐV dài hạn sẽ chỉ ra rõ những bước đầu tư chi tiết cho từng
mức độ của VĐV, từ mức cơ bản cho đến mức cao nhất. Các bước đầu tư sẽ tập
trung vào những lĩnh vực như kỹ thuật, tâm lý, thể trạng, chiến thuật… Chiến lược
phát triển VĐV dài hạn là một trong những phương án phát triển tích cực mà Chính
phủ Canada đang hy vọng sẽ xây dựng thành công, để từ đấy thể thao Canada nói
chung và thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao của Canada nói riêng xây
dựng được hệ thống VĐV có đủ trình độ và kỹ thuật. Khoản kinh phí sẽ được đầu tư
trong các lĩnh vực như huấn luyện, tập huấn, thi đấu cọ xát tại nước ngoài, khoa học
thể dục thể thao, nghiên cứu ứng dụng…
Chiến lược phát triển VĐV dài hạn của Canada cũng dành một khoản kinh phí cho
các VĐV khuyết tật và các môn thể thao phong trào.
4. Công tác đầu tư và đào tạo dành cho HLV
Một trong những vấn đề thường đòi hỏi sự quan tâm và đầu tư lớn của Chính phủ là
chương trình, hoạt động dành cho đội ngũ HLV. Tương ứng với Chiến lược phát
triển VĐV dài hạn, ở mỗi cấp độ VĐV, cũng cần sự đầu tư tương ứng dành cho
HLV. Cho đến thời điểm năm 2012, Chính phủ Canada chưa có đủ điều kiện để thu
hút và xây dựng được đội ngũ HLV trong nước có đầy đủ trình độ, kinh nghiệm để
đào tạo các VĐV đang thi đấu ở hình thái thể thao chuyên nghiệp, thể thao nhà
nghề. Vậy nên, Chính phủ Canada hy vọng rằng sẽ xây dựng được thành công mô
hình đào tạo VĐV trình độ cao, với nguồn nhân lực huấn luyện là những chuyên gia,
HLV nước ngoài.
Đây được hy vọng là những cá nhân có trình độ, kinh nghiệm thi đấu, kinh nghiệm
đào tạo bài bản, để từ đấy đưa ra được những phương thức luyện tập phù hợp với
mục tiêu và xu hướng phát triển của thể thao Canada.
Trang 55

Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 18

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỂ DỤC THỂ THAO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Công tác tổ chức, đăng cai các sự kiện thể thao quan trọng
Theo phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ Canada, Canada đang cho triển khai
Chiến lược đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế quan trọng, với mục tiêu
thu hút sự đầu tư của giới doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các hoạt động
phát triển thể dục thể thao của quốc gia. Chính phủ Canada cho biết, trong giai đoạn
10 năm sắp tới, Canada sẽ cố gắng trang bị đủ điều kiện và kinh nghiệm để có thể
đăng cai tổ chức thành công một sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế như TVH Olympic,
World Cup… Và trong 2 năm trước mắt, Canada sẽ là một trong những điểm đến tổ
chức thành công các sự kiện, giải đấu tầm cỡ quốc tế.
Việc đăng cai tổ chức thành công một sự kiện thể thao quốc tế quan trọng là một cơ
hội lớn giúp các VĐV Canada nâng cao hình ảnh của quốc gia mình trong lòng bạn
bè quốc tế. Cũng như đây là nguồn động lực tích cực giúp các VĐV luyện tập và thi
đấu hết mình với mục tiêu giành các huy chương tại các giải đấu được tổ chức ngay
tại đất nước mình. Bên cạnh đó, Chính phủ Canada cũng cho biết, đăng cai tổ chức
một sự kiện thể thao quốc tế quan trọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền công
nghiệp thể thao quốc gia, ở các lĩnh vực như: phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng, thu
hút sự quan tâm, chú ý của xã hội, kinh tế…
6. Công tác quản lý
Để thực hiện thành công những yêu cầu, chiến lược được vạch ra trong Chiến lược
phát triển thể thao quốc gia Canada giai đoạn 2010-2020 cần có sự phối hợp chặt
chẽ của các cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý quốc gia, như: Chính phủ
Canada, Ủy ban Olympic quốc gia Canada, Ủy ban Paralympic quốc gia Canada, Cơ
quan phụ trách vấn đề thể thao của các bang, vùng, địa phương, và BTC của các sự
kiện thể thao…
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Chính phủ Canada hy vọng trong giai đoạn 2010-2020 sẽ hoàn thiện công tác xây
dựng hệ thống Trung tâm phát triển thể thao quốc gia, đặt tại 8 địa phương trên toàn
quốc. Trung tâm này sẽ là nơi gắn kết các giá trị thể thao, là địa điểm mà ở đấy các
HLV, VĐV sẽ có cơ hội để học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân.
Đồng thời, Trung tâm cũng sẽ là nơi lưu trữ nguồn tư liệu quý, tổng hợp từ nhiều
nguồn, có liên quan đến các chủ đề được quan tâm của thể thao như: khoa học thể
thao, y học thể thao, thực phẩm thể thao, thông tin thể thao…
Phương Ngọc - Ngọc Châu biên dịch và tổng hợp theo www.pch.gc.ca và
www.sirc.ca)
---------***---------

I. Mỹ với công tác truyền thông trong thể thao
Công tác truyền thông trong thể thao của Mỹ bao gồm các lĩnh vực như: ngành báo
chí, phát thanh truyền hình, trang tin điện tử, tiếp thị, quảng cáo, quan hệ công
chúng, truyền thông hình ảnh và các phương tiện truyền thông khác.
Theo báo cáo mới đây của Mỹ thì hàng năm khoản tiền chi tiêu đến công tác thông
tin tuyên truyền trong thể thao là khoảng 200 tỷ USD.
Trong những năm gần đây, Mỹ rất tập trung cho công tác truyền thông thể thao ở
các trường học. Theo đó, các trường học ở Mỹ đã phát động một chương trình
truyền thông thể thao cung cấp những khóa học về thể thao và các phương tiện
truyền thông trong thể thao.
Các chương trình truyền thông thể thao thường được thiết kế phù hợp với các hoạt
động thể thao trong trường học. Thông qua các chương trình truyền thông thể thao
này, Mỹ đang tăng cường việc giáo dục thế hệ thanh thiếu niên các vấn đề liên quan
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đến sự phát triển của thể thao Mỹ. Từ đó giúp các em quan tâm và tham gia nhiều
hơn các hoạt động thể thao. Ở Mỹ, thể thao trong trường học cũng là một nhân tố để
giúp các nhà quản lý tìm kiếm được những tài năng thể thao bổ sung cho lực lượng
VĐV chuyên nghiệp của quốc gia.
Cũng thông qua các hoạt động thể thao này, các em sẽ có được những bài học về
tinh thần đồng đội, sự đoàn kết, tính kỷ luật cũng như tinh thần yêu nước.
Trong một bản báo cáo mới đây của Mỹ về những tác động của thể thao trong đời
sống người dân Mỹ đã cho thấy thể thao đã trở thành một hoạt động vui chơi phổ
biến nhất cho lứa tuổi thanh thiếu niên Mỹ trong suốt thơ ấu. Theo số liệu thống kê
năm 2006 có hơn 17,5 triệu trẻ em Mỹ tham gia chơi tại các giải bóng đá.
Theo ông McChesney: “Thể thao và phương tiện thông tin đại chúng được hưởng
một mối quan hệ cộng sinh trong xã hội Mỹ”. Truyền thông trong thể thao đã tác
động mạnh mẽ đến sự phát triển của ngành công nghiệp Thể thao của Mỹ. Tuy
nhiên, sự phát triển của truyền thông thể thao ở Mỹ chủ yếu tập trung vào các môn
thể thao chuyên nghiệp như: Bóng đá, Bóng rổ, Bóng chày, Khúc côn cầu, Tennis,
Đua xe thể thao,...
Vân Anh biên dịch và tổng hợp
---------***---------

J. Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao của Nam Phi
Trung tâm thông tin TDTT Nam Phi có nhiệm vụ cung cấp tất cả các thông tin liên
quan trong lĩnh vực TDTT cho các cấp, các tổ chức của ngành TDTT Nam Phi. Các
thông tin do Trung tâm Thông tin TDTT Nam Phi cung cấp luôn đòi hỏi sự chính
xác tuyệt đối.
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Bởi thông qua những thông tin do Trung tâm Thông tin TDTT Nam Phi cung cấp,
các nhà lãnh đạo, giới chuyên môn của ngành TDTT Nam Phi sẽ xây dựng những
chiến lược phát triển TDTT nước nhà cũng như những định hướng, kế hoạch xây
dựng phát triển lực lượng VĐV.
Trung tâm Thông tin TDTT Nam Phi phải là nơi để thu thập, phân tích, lưu trữ và
cung cấp các thông tin thể thao cũng như đảm bảo những thông tin cần thiết trong
việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong ngành TDTT Nam
Phi.
Một số các nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin TDTT Nam Phi đến năm 2014:
 Đảm bảo nguồn thông tin chính xác và xây dựng Trung tâm Thông tin TDTT
Nam Phi thành địa chỉ duy nhất đáng tin cậy trong việc cung cấp các thông tin
chính thống cho ngành TDTT.
 Lưu trữ thông tin, thu thập và phân tích các dữ liệu và thông tin theo một cách
nhanh nhất và đảm bảo độ tin cậy nhất.


Phân tích và cung cấp thông tin, đồng thời hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch
cũng như các quyết định liên quan đến sự phát triển của TDTT Nam Phi.

 Xây dựng các tiêu chuẩn đánh gía, nghiên cứu các phương pháp và các mô hình
để phân tích các yêú tố chiến lược quan trọng để phát triển thể thao.
 Phối hợp trong việc nghiên cứu các môn thể thao như là một phần của việc
nghiên cứu khuôn khổ quy hoạch và thiết lập liên kết với các mạng kiến thức về
thể thao.
 Duy trì, đảm bảo hệ thống CSDL thể thao quốc gia và các nghiên cứu về TDTT
giải trí ở Nam Phi
 Hợp tác với các tổ chức quốc tế trong các dự án nghiên cứu về TDTT Nam Phi
 Xây dựng tài liệu hướng dẫn liên quan đến việc nghiên cứu và thông tin TDTT.
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Nam Phi với kế hoạch phát triển thể thao và công tác thông tin thể thao đến
năm 2020
Theo đó, đến năm 2020, Nam Phi sẽ hướng đến thực hiện các mục tiêu cơ bản sau:
 Ít nhất có 50% người dân Nam Phi tham gia các hoạt động thể thao và thể thao
giải trí
 Trở thành một trong những nước hàng đầu phát triển thể thao giải trí.
 Xây dựng Nam Phi trở thành điểm đến lý tưởng để tổ chức các sự kiện thể thao
lớn cũng như phát triển du lịch thể thao
 Tăng cường thực hành giáo dục thể chất trong tất cả các trường học.
 Tập trung đầu tư cho thể thao đỉnh cao để hướng tới phát triển các môn thể thao
để có nhiều môn đạt vị trí xếp hạng thứ 3 tại các giải thế giới.
 Xây dựng và phát triển các cơ sở tập luyện thể thao trong cộng đồng.
 Phát triển ngành công nghiệp thể thao và thể thao giải trí trở thành ngành công
nghiệp mũi nhọn đóng góp nền kinh tế quốc dân.
 Xây dựng một nền thể thao phát triển, không có chất kích thích.
Riêng đối với lĩnh vực thông tin thể thao, Nam Phi xây dựng kế hoạch phát triển
Trung tâm thông tin thể thao trực thuộc Bộ thể thao Nam Phi để thu thập, phân tích,
quản lý và sử dụng những thông tin, các dữ liệu về thể thao.
Theo đó, Trung tâm thông tin thể thao Nam Phi sẽ có nhiệm vụ thu thập, tổng hợp
và phân tích các thông tin về các sự kiện để tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thể
thao. Nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm thông tin thể thao Nam Phi trong những năm
tới là:
 Nghiên cứu các thông tin cần thiết khác để hỗ trợ việc xây dựng các kế hoạch
chiến lược phát triển thể thao.
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 Cung cấp các thông tin, dữ liệu cần thiết về chiến lược phát triển thể thao cho các
nhà hoạch định chính sách.
 Nghiên cứu và phân tích các thông tin thể thao cần thiết của các nước trong khu
vực, châu lục và thế giới.
 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các thông tin dữ liệu cho thể thao
Nam Phi.
 Thu thập, phân tích và ứng dụng các thông tin, dữ liệu thể thao này cho việc xây
dựng chiến lược phát triển thể thao của Nam Phi.
Vân Anh biên dịch và tổng hợp theo Kế hoạch nghiên cứu TDTT Nam Phi
---------***---------

K. Nigeria định hướng phát triển thể thao và thông tin thể thao đến
năm 2020
Thể thao từ trước đến nay vẫn được xem là một trong những công cụ hữu hiệu đóng
góp vai trò không nhỏ trong các hoạt động có liên quan đến phát triển quốc gia và
kinh tế. Tại Nigeria, thể thao cũng được xem là một trong những yếu tố mà Chính
phủ của quốc gia này luôn muốn hướng tới một cách tích cực nhất, với những chiến
lược đầu tư và phát triển hợp lý nhất, tương ứng với từng thời điểm, để nền thể thao
của quốc gia này có thể gặt hái được những thành công trong tương lai. Các lĩnh vực
của thể thao mà quốc gia này đang muốn tập trung vào phát triển có thể kể đến như:
 Tăng cường sức khỏe của người dân;
 Phát triển các môn thể thao Nigeria có tính cạnh tranh cao;
 Phát triển vị thế và hình ảnh trên đấu trường thể thao quốc tế;
 Xóa bỏ rào cản giới tính trong thể thao;
 Khuyến khích nữ giới tham gia luyện tập, thi đấu thể thao;
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 Thể thao trở thành công cụ để phát triển giáo dục;
 Tạo cơ hội việc làm;
 Đưa thể thao và các thông tin của thể thao đến với người dân hoặc các đối
tượng có nhu cầu tìm hiểu.
Thông tin dưới đây sẽ chỉ đề cập về vấn đề đưa thể thao và các thông tin của thể
thao đến với người dân hoặc các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu. Theo chiến lược
được Chính phủ, Hội đồng thể thao Nigeria và Bộ Chính sách phát triển Nigeria, để
đưa thể thao và nguồn thông tin cần thiết đến với người dân, việc thành lập một
Trung tâm thông tin về thể dục thể thao là hành động cần thiết, được xem như là 1
trong 5 hoạt động quan trọng của Niegria trong giai đoạn 2010-2020.
Trung tâm thông tin thể thao quốc gia được thành lập với lý do “thông tin là sức
mạnh và là nguồn kiến thức vô cùng rộng lớn”. Trung tâm thông tin thể thao quốc
gia sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu toàn diện, số liệu thống kê, kết quả và thông tin chung
cho tất cả nhà tài trợ trong nước và nước ngoài.
Sự phát triển thể thao sẽ được đảm bảo trong một môi trường luôn sẵn sàng thông
tin phục vụ cho việc lập kế hoạch và thực thi, nghiên cứu và phát triển. Việc thành
lập Trung tâm thông tin về thể dục thể thao được tin rằng sẽ giải quyết được các vấn
đề như:
 Cập nhật lượng thông tin có liên quan ở mọi mặt về các môn thể thao của
Nigeria cho đến thời điểm hiện tại, trước mắt là tổng hợp nguồn thông tin từ
01/01/2010 đến tháng 12/2012;
 Xây dựng và thiết kế hệ thống trung tâm quản lý thông tin thể dục thể thao ở
cấp quốc gia;
 Xây dựng và thiết kế các chương trình tập huấn để tổng hợp thông tin của các
trung tâm thể dục thể thao;
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 Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin liên lạc giữa trung tâm thông tin
với các Liên đoàn thể thao, Hiệp hội thể thao, Hội đồng thể thao, Trường đại
học, Cao đẳng, Học viện…;
Để hoàn thiện việc xây dựng Trung tâm thông tin thể dục thể thao trong giai đoạn
2010 đến 2020, Chính phủ Nigeria cần có sự đầu tư, nghiên cứu và đóng góp của
các cơ quan như Hội đồng thể thao quốc gia, Hội đồng Olympic quốc gia, các Liên
đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, và đặc biệt là Trung tâm phát triển Công nghệ
thông tin quốc gia…
Sẽ có 2 vấn đề cần phải đối mặt trong khoảng thời gian xây dựng và thiết kế Trung
tâm thông tin thể dục thể thao, đó là: (1) Nguồn thông tin thu thập không đảm bảo
chất lượng và (2) các nhân viên, chuyên viên không có nhiều kinh nghiệm trong
việc lưu trữ dữ liệu.
Tuy nhiên, với sự giám sát, đầu tư và hỗ trợ của nhiều cơ quan có liên quan, Trung
tâm thông tin thể dục thể thao của Nigeria được tin tưởng rằng sẽ hoàn thiện đúng
thời gian quy định, sử dụng những công nghệ thông tin phù hợp và lưu trữ cũng như
chia sẻ được nguồn thông tin về thể thao quan trọng.
Bảng kế hoạch dưới đây cũng đề cập đến một số các hoạt động, dự án của
Nigeria trong các giai đoạn 2010-2020
 Bảo trì, bảo dưỡng các địa điểm luyện tập thể thao, các trang thiết bị luyện tập
tại các trường đại học, các trung tâm huấn luyện… và đảm bảo rằng các trang
thiết bị, dụng cụ luyện tập thể thao tại các địa điểm, các trung tâm huấn luyện
luôn trong trạng thái sẵn sàng….với mục tiêu khuyến khích cộng đồng tham
gia vào các hoạt động thể thao thường xuyên hơn. Việc thực hiện các hoạt
động bảo trì, bảo dưỡng sẽ được thực hiện định kỳ vào mỗi năm, dưới sự hỗ
trợ và hợp tác của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao. Tuy nhiên Hội đồng thể
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thao quốc gia cũng cho biết, một số vấn đề liên quan đến sơ suất vô tình của
các cá nhân trong quá trình sử dụng, vận hành hoặc nâng cấp trang thiết bị
cũng là lý do ảnh hưởng đến chất lượng của dự án;
 Khuyến khích việc tham gia tích cực các phong trào luyện tập, thi đấu thể
thao tại hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và trung
học cơ sở toàn quốc. Chương trình này sẽ được thực hiện theo định kỳ hàng
quý, với việc tổ chức các chương trình, cuộc thi giao lưu thể thao giữa hệ
thống các trường cùng cấp. Tuy nhiên, các nhà tổ chức, các nhà quản lý cũng
e ngại rằng khoản kinh phí đầu tư cho từng cấp sẽ không được hợp lý;
 Đủ điều kiện và trình độ đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế;
 Nâng cao chất lượng các khóa huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao
quốc gia, với mục đích nâng cao trình độ VĐV và tạo cơ hội giành huy
chương tại các sự kiện thể thao quốc tế;
 Xây dựng các chương trình học bổng về thể thao một cách khoa học, với mục
đích khuyến khích các cá nhân có trình độ, năng khiếu luyện tập tích cực hơn;
 Xây dựng thành công hình ảnh thể thao là một công cụ tích cực trong việc bảo
vệ hòa bình trên thế giới;
 Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao thành tích cao, với mục tiêu nâng
cao chất lượng thành tích thi đấu;
 Tận dụng tối đa các ứng dụng tuyệt vời của khoa học thể thao và y học thể
thao trong công tác luyện tập, nâng cao chất lượng, thành tích thi đấu VĐV;
 Lập quỹ hỗ trợ về tài chính cho các VĐV đỉnh cao để khuyến khích các VĐV
này có thêm động lực thi đấu, luyện tập;
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 Lập quỹ hỗ trợ cho các VĐV đã giải nghệ;
 Xây dựng các chương trình bảo hiểm dài hạn cho VĐV, HLV;
 Khuyến khích sự hợp tác giữa các tổ chức cá nhân, các tổ chức nhà nước
trong công tác xây dựng, nâng cấp chất lượng cơ sở vật chất, cơ sở huấn
luyện.
Các yếu tố quan trọng Nigeria cần tập trung khai thác và phát triển
 Huấn luyện về kỹ thuật và đào tạo HLV, cán bộ kỹ thuật và quản lý;
 Định kỳ tổ chức cấp lại giấy chứng nhận cho huấn luyện viên để cập nhật kiến
thức và kỹ năng giúp họ bắt kịp xu hướng hiện đại;
 Huấn luyện kỹ thuật cho vận động viên nhằm giúp họ đạt được thành tích cao
nhất;
 Thành lập các trung tâm thành tích cao đào tạo các vận động viên hạt nhân;
 Thành lập các học viện thể thao làm nền tảng cho sự phát triển;
 Khuyến khích đông đảo quần chúng mọi lứa tuổi tham gia chơi thể thao vì
thành tích và sức khỏe;
 Duy trì trung tâm thông tin thể thao quốc gia như một ngân hàng dữ liệu về
thể thao, nghiên cứu và lưu trữ;
 Sử dụng các huấn luyện viên trẻ phù hợp với các môn thể thao.
Phương Ngọc tổng hợp theo Nigeria Vision 2020 Program

---------***---------
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Xu hướng phát triển thể thao trên toàn cầu
Các quốc gia thể thao hàng đầu đã xây dựng được những cơ cấu đặc biệt về tiện
nghi, đào tạo, tài chính, những trung tâm thành tích cao, dinh dưỡng, y học và khoa
học thể thao trong trường học như trường học dành cho trẻ khuyết tật, các khóa đào
tạo, học bổng và những hình thức khuyến khích động viên khác nhau để phát triển
thể thao. Các quốc gia đi đầu ở mỗi lục địa là:
 Châu Phi: Ethiopia, Kenya, Ai Cập và Nam Phi
 Châu Mỹ: Mỹ, Cuba, Brasil, Jamaica và Canada
 Châu Á: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ
 Châu Âu: Anh, Nga, Đức và Tây Ba Nha
 Châu Đại Dương: Úc
Hầu hết các nước có nền thể thao phát triển đều tập trung vào phát triển thể thao ở
quốc gia, bao gồm các nội dung sau:
 Tập trung vào đầu tư phát triển ở một số môn thể thao chính.
 Tập trung phát hiện các tài năng VĐV từ sớm và đào tạo kỹ thuật cho vận
động viên và huấn luyện viên
 Nhập quốc tịch cho những vận động viên nước ngoài đạt được giải thưởng
quốc tế cho quốc gia không có thế mạnh ở môn thể thao đó.
Với những điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng sẵn có, trong hai thập kỷ qua, những
quốc gia này luôn có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thể thao toàn cầu, đặc biệt
là ở các môn thể thao Olympic. Sức ảnh hưởng của các nước đối với các môn thể
thao là:
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 Mỹ: Điền kinh, Bơi lội, Bóng rổ, Quyền anh, Bóng chày, Bóng mềm, Golf,
Đua Xe đạp, Bóng đá nữ, Quần vợt, Bơi nghệ thuật…
 Trung Quốc: Bóng bàn, Judo, Karatedo, Điền kinh, Thể dục dụng cụ, Cầu
lông, Bóng rổ, Bơi và Bơi nghệ thuật
 Nga: Thể dục dụng cụ, Điền kinh, Bóng rổ, Đấm bốc, Bóng chuyền, Quần vợt
và Bơi nghệ thuật
 Kenya: Chạy cự ly trung bình và cự ly dài
 Ethiopia: Chạy cự ly dài
 Nam phi: Bóng gỗ, Bóng bầu dục
 Cu Ba: Điền kinh, Quyền anh và Bóng chuyền
 Brazil: Bóng đá và Bóng chuyền
 Nhật Bản: Võ thuật, Bóng chày và Judo
 Hàn Quốc: Võ thuật
 Ấn Độ: Bóng gỗ
 Anh: Điền kinh, Đua Xe đạp, Ngựa biểu diễn, Bóng bầu dục, Khúc côn cầu
và Bơi
 Úc: Điền kinh, Bơi, Đua Xe đạp, Khúc côn cầu và Chèo thuyền
 Đức: Bóng đá, Điền kinh và Quần vợt
 Tây Ba Nha: Bóng đá và Quần vợt
Ở những quốc gia này, thể thao đã góp phần chính vào sự phát triển kinh tế. So sánh
thành tích ở 2 kỳ TVH Olympic 2004 tại Athens và TVH Olympic 2008 tại Bắc
Kinh cho thấy:
 Khoảng cách giữa những vận động viên giành huy chương tăng lên
 Xuất hiện những nhà vô địch mới
 Sự tụt dốc ở một số quốc gia
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Các quốc gia có thành tích thi đấu đi lên là Trung Quốc, Anh và Đức. Trong khi đấy
Mỹ, Nga, Úc và Nhật Bản đều đình trệ hoặc xuống dốc. Các nước châu Phi như
Kenya, Ethiopia và Zimbabwe cũng đã tiến bộ hơn so với TVH Olympic 2004.
Bảng đánh giá chi tiết các tiêu chí phát triển cho thể dục thể thao
Dựa theo nghiên cứu về tiêu chí phát triển thể dục thể thao, các yếu tố được liệt kê
dưới đây được xem là những yếu tố quan trọng, góp phần không nhỏ vào thành công
của những quốc gia có thành tích xuất sắc trên thế giới vào thời điểm này:
 Điều kiện trang thiết bị, hạ tầng cơ sở vật chất được cung cấp trong trường
học và cộng đồng
 Các quy định pháp luật được ban hành đều tạo điều kiện để giúp cho việc đẩy
mạnh phát triển thể thao ở các quốc gia này
 Quy trình đào tạo các Vận động viên tài năng luôn đảm bảo chất lượng tốt
 Huấn luyện viên được đào tạo thường xuyên và đầy đủ
 Thể dục và các hoạt động vận động cơ bản được đưa vào trường tiểu học dạy
cho trẻ từ 5 – 11 tuổi là cơ sở để đa dạng hóa các môn thể thao trong tương
lai.
 Thể thao có mặt trong các chương trình giảng dạy trong trường học và sinh
hoạt cộng đồng
 Việc thành lập các câu lạc bộ thể thao hỗn hợp được khuyến khích
 Mục tiêu của tổ chức thi đấu được xác định rõ
 Các chương trình thể thao được tài trợ phù hợp với từng mức độ từ nguồn
công và tư.
 Chế độ thưởng thành tích được quy định rõ rang.
Hồng Hạnh tổng hợp theo Nigeria Vision 2020 Program
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