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A. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC: 

I. Thuận lợi: 

– Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao tại thành phố nói chung và của 

môn cờ nói riêng, đặc biệt là sau những chiến thắng lừng lẫy của các kỳ thủ đầu đàn 

Việt Nam tại đấu trường quốc tế đã tạo nhiều hiệu ứng tốt, thu hút được sự quan tâm 

của nhân dân, của các ban ngành và của các nhà tài trợ đối với bộ môn cờ; Từ đó tạo 

điều kiện dễ dàng hơn cho Liên đoàn trong việc hoạch định các chương trình phát triển 

phong trào và chất lượng chuyên môn của bộ môn. 

– Với các hoạt động tích cực và thiết thực, cùng với những thành quả đạt được 

trong thành tích thể thao đỉnh cao và quan hệ quốc tế trong nhiệm kỳ vừa qua, bộ môn 

cờ của thành phố đã và đang khẳng định được vị trí của mình trong các chương trình 

hoạt động chính thức của quốc gia. 

– Công tác xã hội hóa hiện đang được phát triển thuận lợi, nhiều doanh nghiệp 

chuyên môn cờ đã được thành lập và đang hoạt động với nhiều loại hình phong phú, 

có chất lượng chuyên môn cao. Đây là một trong những bước tiến quan trong trong 

việc xây dựng môi trường chuyên nghiệp đối với bộ môn cờ trong tương lai. 

II. Thách thức: 

– Việc phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường và sự toàn cầu hóa trên 

nhiều lĩnh vực sẽ là một thách thức lớn cho đội ngũ cán bộ và những người làm công 

tác bộ môn cờ. Giai đoạn mới đòi hỏi tính chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn, khả 

năng tư duy cao hơn của các kỳ thủ, của các huấn luyện viên, của các nhà quản lý; 

Đây sẽ là một bài toán khó trong quy hoạch nhân lực không chỉ ở môn cờ thành phố 

mà còn ở cả cấp quốc gia. 

– Sự phát triển của kinh tế thị trường chắc chắn sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh và 

nhiều vấn đề mới sẽ nảy sinh như CLB chuyên nghiệp, chuyển nhượng kỳ thủ, tổ chức 

giải thể thao chuyên nghiệp v.v… đòi hỏi các nhà quản lý phải có những quy định mới 

phù hợp với từng giai đoạn phát triển, như vậy cũng đòi hỏi hoạt động của Liên đoàn 

cũng cần phải chuyên nghiệp hơn, có bài bản hơn hiện nay. 

B. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NHIỆM VỤ: 

I. Mục tiêu chung: 

Căn cứ vào nhưng thuận lợi và thách thức trong giai đoạn mới, cùng với những 

biện pháp hoạt động đã thành công trong nhiệm kỳ vừa qua, có thể xác định các mục 

tiêu chính mà Ban chấp hành nhiệm kỳ mới cần phải đạt được như sau: 

1. Tiếp tục phát triển phong trào cờ rộng rãi, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, 

tinh thần và phong cách con người Việt Nam và tạo nền tảng rộng rãi cho việc phát 

triển năng khiếu thể thao. 

2. Xây dựng một tổ chức Liên đoàn mạnh với mức độ cao hơn, chuyên nghiệp hơn 

để có thể đồng hành với sự phát triển đa dạng của nền kinh tế thị trường và xu hướng 

chuyên nghiệp hóa thể thao. 



 

 

3. Giữ vững vị trí dẫn đầu trong mọi hoạt động và thành tích thể thao trong bảng 

thành tích của quốc gia. 

II. Phƣơng hƣớng hoạt động: 

Căn cứ vào các mục tiêu đã đề ra và phát huy những thành quả đạt được trong 

thời gian qua, trong nhiệm kỳ mới Liên đoàn cờ cần thực hiện theo phương hướng sau: 

1. Đối với các hoạt động phát triển phong trào: 

Tiếp tục duy trì những biện pháp đã thực hiện tốt đối với công tác phát triển 

phong trào, trong đó chú ý những điểm chính: 

– Chú trọng việc quảng bá hình ảnh của môn cờ thông qua các hoạt động truyền 

thông, xây dựng kỳ đài, tổ chức thi đấu v.v… hình thức tổ chức ngày càng đa dạng và 

mở rộng dành cho nhiều đối tượng khác nhau. 

– Khuyến khích và hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp cờ. Xúc tiến hình thành các 

câu lạc bộ cờ và tạo sân chơi giữa các câu lạc bộ với nhau, từng bước hướng tới thành 

lập các Câu lạc bộ chuyên nghiệp. 

– Hợp tác với Liên đoàn cờ vua thế giới thực hiện chương trình phát triển cờ vua 

trong trường học. 

2. Đối với tổ chức Liên đoàn: 

2.1. Phát triển Hội viên: 

Tập hợp và phát triển hội viên theo phương châm cơ bản là tập hợp những Hội 

viên thực sự quan tâm và gắn bó với hoạt động của môn cờ. Hội viên bao gồm Hội 

viên chính thức và Hội viên danh dự cho đối tượng là tập thể hoặc cá nhân: 

–  Tập thể: các Câu lạc bộ, Doanh nghiệp, Trung tâm Văn hóa Thể thao,  Nhà 

thiếu nhi, Nhà Văn hóa Thanh niên v.v… 

– Cá nhân: các chuyên gia, các nhà tài trợ, các huấn luyện viên, trọng tài, vận 

động viên v.v… kể cả các cá nhân không thuộc chuyên ngành nhưng có tâm huyết đối 

với sự phát triển của môn cờ thành phố. 

2.2. Tham gia các hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn: 

– Khuyến khích và hỗ trợ các thành viên của Liên đoàn tham gia các lớp học tập 

nâng cao trình độ huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài trong và ngoài nước. 

– Phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước để tổ chức các 

lớp, các buổi hội thảo theo từng chuyên đề. 

– Tích cực tổ chức các giải thể thao quốc gia và quốc tế nhằm nâng cao và xác định 

trình độ của các cá nhân tham gia. 

2.3. Hoàn thiện hoạt động của Liên đoàn: 

Tăng cường hiệu quả hoạt động Ban Chấp hành thông qua các công việc: 

– Đổi mới quy chế hoạt động theo hướng chuyên nghiệp và có bài bản. 

– Tìm hướng thành lập Văn phòng Liên đoàn và thực hiện công tác hành chính, 

tài chính theo mô hình như một như một đơn vị sự nghiệp. 

  



 

 

3. Đối với thể thao thành tích cao: 

– Tiếp tục duy trì công tác phối hợp bộ môn nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát 

triển thể thao thành tích cao theo kế hoạch của Ngành thể dục thể thao. 

– Tìm kiếm các đối tác hoặc làm cầu nối giữa các kỳ thủ đỉnh cao với các doanh 

nghiệp hoặc các nhà tài trợ. 

– Tham mưu xây dựng quy chế chuyển nhượng, chuẩn bị một bước cho môi trường 

chuyên nghiệp hóa. 

III. Một số giải pháp thực hiện: 

1. Xây dựng các mục tiêu và phương nêu trên thành các chương trình hành động cụ 

thể hàng năm.  

2. Nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Ban chấp hành, trong đó đảm bảo 

việc xây dựng và thực thi quy chế hoạt động, quy chế hội viên và quy chế thu chi tài 

chính của Liên đoàn. 

 3. Thành lập cơ sở hoặc phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động tư 

vấn, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp phục vụ các hội viên và những người hâm 

mộ bộ môn cờ tại thành phố. 

4. Xây dựng các chương trình hoặc đề án riêng cụ thể cho từng đối tượng kỳ thủ 

đỉnh cao và tìm kiếm nhà tài trợ để có thể hướng tới chuyên nghiệp hóa. 

5. Gắn kết chặt chẽ các hoạt động của Ban chấp hành, các hội viên với các vấn đề 

thời sự của Ngành thể dục thể thao. 

 

Trên đây là một số phương hướng, mục tiêu và giải pháp chung của Ban chấp hành 

nhiệm kỳ III đề ra cho hoạt động của Liên đoàn trong những năm sắp tới; Trong quá 

trình hoạt động, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới cần đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ 

thể và phù hợp hơn với tình hình thực tế theo định hướng phát triển chung của Ngành 

thể dục thể thao. 


