
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:           /SVHTTDL-QLTDTT 

V/v xin ý kiến tham gia vào Hồ sơ dự thảo sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Đào 

tạo Năng khiếu Thể dục thể thao và vận động 

viên thể thao thành tích cao tỉnh Lai Châu giai 

đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày         tháng 9 năm 2022 

 
Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 
 

 Thực hiện Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh 

Lai Châu về vệc phê duyệt Đề án “Đào tạo Năng khiếu Thể dục thể thao và vận động 

viên thể thao thành tích cao tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến 

năm 2030”; Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về việc 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Đào tạo Năng khiếu Thể dục thể thao 

và vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, định 

hướng đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 

22/9/2015 của UBND tỉnh. 

Trong những năm qua Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đã tham mưu thực hiện 

đề án, bước đầu đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên sau 05 năm thực hiện 

Đề án, một số nội dung trong đề án đã có những văn bản mới thay thế, điều chỉnh và 

một số nội dung bất cập, không còn phù hợp với điều kiện thực tế và sự phát triển 

của Thể dục thể thao trong giai đoạn mới như: Số môn thể thao trọng điểm loại I, 

loại II; quy mô đào tạo vận động viên; chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn 

luyện viên; chế độ trang thiết bị, dụng cụ tập luyện của vận động viên; nhu cầu huấn 

luyện viên, vận động viên…. Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát và 

lập Hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Đào tạo Năng khiếu 

Thể dục thể thao và vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2016-2020, định hướng đến năm 2030”. 

(Có Hồ sơ dự thảo kèm theo). 

Để hoàn thiện Hồ sơ dự thảo trước khi trình UBND tỉnh xem xét, ban hành , 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến vào 

các dự thảo trong hồ sơ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Đào tạo Năng 

khiếu Thể dục thể thao và vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Lai Châu giai 

đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030”.  



Văn bản tham gia ý kiến của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trước ngày 06/10/2022 để tổng hợp. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ 

quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Quang Kháng 
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