
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

____________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số           /BVHTTDL-TCTDTT 
V/v góp ý dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm 

thực hiện Chiến lược phát triển TDTT  

Việt Nam đến năm 2020 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

                       Kính gửi:  

                                - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

                                - Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo. 

   

Thực hiện Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2010 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể  thao 

Việt Nam đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chiến lược), Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 1308/KH-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 

2020 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược và Công văn số 

1895/BVHTTDL-TCTDTT ngày 20  tháng 5 năm 2020 về việc hướng dẫn xây 

dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược. Trên cơ sở báo cáo của các 

Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 

tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược. 

Do điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch không tiến hành Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược. Để có cơ sở 

hoàn thiện báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nghiên cứu, cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết tình hình 

thực hiện Chiến lược (gửi kèm theo). 

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng 

cục Thể dục thể thao, số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 23 tháng 6 

năm 2021, đồng thời gửi qua địa chỉ Email: kimhoan1412@yahoo.com.  

Sau thời gian trên, trong trường hợp không nhận được văn bản tham gia ý 

kiến, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin được xác nhận là đơn vị được gửi xin 

ý kiến đã thống nhất với dự thảo báo cáo./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành; 

- Lưu: VT, TDTCTT, NKH (140). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương 
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