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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên đoàn Bóng đá tỉnh 

 

Ngày 26/12/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ 

trì cuộc làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá tỉnh 

về phương hướng xây dựng và phát triển phong trào bóng đá của tỉnh trong 

những năm tới. Tham dự cuộc làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh và các đồng chí trong 

Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá tỉnh; Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và 

thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động bóng 

đá của tỉnh trong năm 2020 và ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự cuộc 

làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Trong thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã luôn quan tâm xây dựng và phát 

triển các hoạt động, phong trào thể dục, thể thao nói chung, phong trào chơi môn 

bóng đá nam nói riêng, đã thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân hưởng ứng, 

tham gia rèn luyện sức khỏe. UBND tỉnh đã thành lập Liên đoàn Bóng đá, hằng 

năm Liên đoàn Bóng đá tỉnh luôn duy trì tổ chức giải thi đấu cấp các Câu lạc bộ, 

tổ chức các trận thi đấu giao hữu trong tỉnh, ngoài tỉnh… từ đó góp phần khơi 

dậy niềm đam mê chơi môn bóng đá, rèn luyện thể lực, đạo đức của người chơi. 

Là tiền đề để xây dựng những đội bóng đá có tính chuyên nghiệp, có khả năng 

tham gia các giải thi đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động bóng đá của tỉnh 

vẫn còn những hạn chế như: Lạng Sơn chưa có trung tâm đào tạo bóng đá; chưa 

xây dựng, phát triển được đội bóng chuyên nghiệp; chưa tổ chức được các giải 

bóng đá cho riêng đội bóng độ tuổi thanh, thiếu niên trong các trường học, nơi 

có nhiều tiềm năng; công tác phối hợp giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và 

Liên đoàn Bóng đá tỉnh trong các hoạt động bóng đá chưa thường xuyên, hiệu 

quả chưa cao; các Câu lạc bộ bóng đá trong tỉnh chủ yếu là tự phát, hoạt động 

theo sở thích, lòng đam mê với bóng đá.  

Để tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển bóng đá của tỉnh Lạng Sơn theo hướng 

toàn diện và bền vững, tương xứng với tiềm năng, sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 
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1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

a) Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Bóng đá tỉnh, các sở, ngành, liên quan 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, xây dựng dự thảo “Đề án 

phát triển bóng đá nam tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 

2035”. Đề án cần xác định rõ: mục tiêu là đào tạo, bồi dưỡng, phát triển sâu rộng 

phong trào bóng đá trong trường học và địa bàn dân cư, tập trung vào lứa tuổi 

nhi đồng, thiếu niên và thanh niên để tạo nền tảng phát triển bóng đá nam thành 

tích cao cho tỉnh, từng bước phát triển bóng đá nam của tỉnh hướng tới chuyên 

nghiệp; có lộ trình triển khai, thực hiện với các phương hướng, nhiệm vụ, giải 

pháp cụ thể, có tính khả thi; xác định nguồn lực thực hiện, trách nhiệm của từng 

cơ quan liên quan. 

Thời gian hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/7/2021. 

b) Khẩn trương hoàn thành Đề án cho thuê tài sản công là Sân vâṇ đôṇg 

Đông Kinh để đẩy nhanh viêc̣ xa ̃hôị hóa đầu tư, nâng cấp, khai thác Sân vâṇ 

đôṇg môṭ cách có hiêụ quả, phuc̣ vu ̣tốt nhu cầu của nhân dân. 

2. Đề nghị Liên đoàn Bóng đá tỉnh Lạng Sơn sớm xây dưṇg kế hoac̣h cu ̣

thể tổ chức 01 giải bóng đá phong trào của tỉnh để chào mừng kỷ niêṃ 190 năm 

thành lâp̣ tỉnh Laṇg Sơn trong năm 2021.  

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ 

chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ; 

- Liên đoàn Bóng đá tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các phòng CM, TTTHCB; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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