BẢNG KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH
LIÊN ĐOÀN CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ III
––––––––––––––––––––––––––––––––

Trên cơ sở hoạt động theo Điều lệ Liên đoàn và Nghị quyết của Đại hội Đại biểu
lần thứ III, Ban Chấp hành Liên Đoàn Cờ thành phố Hồ Chí Minh xin kiểm điểm về
các hoạt động trong nhiệm kỳ III, 2006 -2010 như sau:
1. Những công tác đã thực hiện:
– Xây dựng nền tảng phong trào cờ mạnh theo đúng định hướng chung của Ngành
thể thao; Kết hợp với các quận, huyện, các câu lạc bộ và các nhà tài trợ phát triển các
hình thức chơi cờ đa dạng, phong phú, qua đó góp phần tạo nên nét đặc trưng riêng
cho phong trào cờ tại thành phố Hồ Chí Minh.
– Phát huy mạnh các nguồn lực xã hội, qua đó tạo nguồn kinh phí hỗ trợ cho các
hoạt động chuyên môn và hỗ trợ các đội tuyển tham gia các giải toàn quốc và quốc tế.
– Phối hợp với Ngành thể thao trong công tác xây dựng lực lượng huấn luyện viên,
trọng tài và vận động viên, đóng góp không nhỏ vào bảng thành tích chung của bộ
môn cờ thành phố.
– Mở rộng mối quan hệ trong và ngoài nước; Tích cực tham gia hoạt động trong
các tổ chức Liên Đoàn cờ quốc gia và quốc tế.
– Hoàn thiện một bước công tác quản lý điều hành của Liên đoàn. Xây dựng bộ
máy Ban chấp hành đoàn kết và cùng hợp tác để hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị
quyết của Đại hội đề ra.
2. Những mặt tồn tại:
– Công tác tạo nguồn còn hạn chế, nên chưa đủ kinh phí trong công tác nâng cao
trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho các lực lượng đỉnh cao của thành phố.
– Chưa thực hiện đầy đủ công tác phát triển Hội viên.
– Chưa xây dựng được câu lạc bộ cờ phù hợp và xứng tầm là một trong những
trung tâm cờ mạnh của quốc gia.
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