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LIÊN ĐOÀN BÓNG RỔ VIỆT NAM 

BAN CHẤP HÀNH 

***  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

________________________ 

Hà Nội, ngày  28  tháng 12 năm 2019 

 

KẾT QUẢ 

Tổ chức triển khai thí điểm năm đầu tiên 

 Đề án phát triển Bóng rổ học đường đến năm 2030 

(Tổng hợp từ các Báo cáo của BCH và BTV Liên đoàn) 

______________  

 

I. Báo cáo Tổng kết năm 2018 của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam thông 

qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn lần thứ IV (Tháng 10/2018): 

“5. Về phát triển bóng rổ học đường 

Xác định bóng rổ học đường có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc đóng 

góp cho cộng đồng, tham gia vào chiến lược nâng cao tầm vóc và thể lực của 

người Việt Nam, nâng cao chất lượng đầu vào cho bóng rổ chuyên nghiệp, tìm 

kiếm tài năng cho đội tuyển bóng rổ quốc gia, VBF đã hoàn thiện Đề án phát 

triển bóng rổ học đường đến năm 2030 và đã nhận được sự đồng ý tham gia chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện Đề án từ Bộ Giáo dục và đào tạo, Tổng cục Thể dục thể 

thao, Ủy ban Olympic Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội 

đồng đội trung ương. Chủ tịch VBF đã ký ban hành Quyết định phê duyệt Đề án. 

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt Đề án, VBF đã phối hợp với các cơ quan 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án tổ chức Hội nghị triển khai Đề án đối với 8 

tỉnh, thành phố thuộc giai đoạn 1 của Đề án với sự tham gia của Sở Giáo dục và 

đạo tạo, Sở Văn hóa thể thao và du lich các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thanh 

Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định, Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng. 

VBF đã ký thỏa thuận với XLE Groups bảo đảm tài chính cho Đề án. 

VBF đã làm việc và thống nhất với Geru về cung cấp bóng cho Đề án,  

NBA cho giáo trình và chuyên gia, cùng với đó, VBF đã và đang phối hợp với 

Bộ Giáo dục và đào tạo, Tổng cục Thể dục thể thao triển khai Đề án năm học 

2018-2019 với các sự kiện tập huấn cho 5000 giáo viên thể chất của 8 địa phương trên 

và kế hoạch tổ chức giải đấu cho học sinh các trường tham gia đề án. 
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Tuy nhiên, công tác triển khai đề án còn chậm do cần có sự chuẩn bị chu 

đáo về bóng thi đấu, khớp nối lịch chuyên gia NBA với các địa phương, Việt 

hóa giáo trình giảng dạy, huấn luyện của đề án.”. 

II. Báo cáo Hội nghị Ban Thường vụ Liên đoàn tháng 1/2019 

“2. Về triển khai Đề án phát triển bóng rổ học đường 

* Kết quả 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản về việc triển khai Đề án, các hoạt 

động của đề án. 

- Tổng cục Thể dục, thể thao có văn bản và làm thủ tục cấp visa cho các 

chuyên gia bóng rổ nước ngoài vào Việt Nam triển khai đề án. 

- Đã triển khai Đề án tại 8 tỉnh thành phố: Sóc Trăng, Cần Thơ, TP.HCM, 

Bình Định, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, với 3.379 trường và 4.819 

Giáo viên thể chất tham gia sự kiện huấn luyện, sử dụng giáo trình bóng rổ học 

đường với sự tham gia hướng dẫn của chuyên gia NBA; cụ thể như sau: 

 Sóc Trăng: 381 trường   648 GV  

 Cần Thơ:  280 trường    333 GV  

 Hồ Chí Minh:  681 trường    1128 GV 

  Bình Định 444 trường   727 GV  

 Đà Nẵng: 172trường    388 GV 

 Nghệ An: 355 trường   439 GV 

 Thanh Hóa: 348 trường    371 GV  

 Hà Nội:  718 trường   785 GV  

- Đã hoàn thành việc biên soạn và xuất bản 5.000 cuốn Giáo trình bóng rổ 

học được với việc cung cấp và tư vấn về nội dung của NBA. Giáo trình được 

cung cấp miễn phí. 

- Đang triển khai công tác cử huấn luyện viên về các nhà trường hướng 

dẫn công tác triển khai tập luyện bóng rổ cho giáo viên thể chất đã tham gia sự 

kiện huấn luyện. 

- Đã ký hợp tác cung cấp bóng cho các sự kiện và cho các nhà trường (10 

bóng/trường) với Geru. 

* Tồn tại, hạn chế 
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- Một vài địa phương công tác phối hợp còn hạn chế; việc nắm và khảo 

sát địa hình, địa lý, giao thông, điều kiện của các trường thuộc các địa phương 

còn có điểm chưa chính xác. 

- Còn nợ bóng chưa trang bị được cho các trường do Geru chậm trễ và 

công tác phối hợp chưa chặt chẽ. 

- Phương án tổ chức giải bóng rổ học sinh dành cho các địa phương tổ 

chức đề án còn chưa hoàn thiện. 

* Nhiệm vụ, giải pháp 

- Làm việc với đại diện có trách nhiệm và thẩm quyền của NBA để ký 

thỏa thuận hợp tác chặt chẽ trọng việc triển khai đề án 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và đào tạo, Tổng cục TDTT 

và các cơ quan liên quan, các địa phương, các sở giáo dục và đào tạo, văn hóa, 

thể thao và du lịch, các nhà trường. 

- Làm việc và phối hợp chặt chẽ với Geru và đề nghị Geru khẩn trương 

bàn giao bóng cho các nhà trường. 

- Tiếp tục đưa chuyên gia, huấn luyện viên về các trường hướng dẫn theo 

tiến độ sau: 

 Đợt 1: Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 30/01/2019 tại 3 tỉnh Sóc Trăng, 

Cần Thơ và Đà Nẵng; 

 Đợt 2: Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 30/03/2019 tại 5 tỉnh/thành phố 

Hồ Chí Minh, Bình Định, Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Nội; 

- Hoàn thành và triển khai phương án tổ chức giải bóng rổ học sinh các địa 

phương triển khai đề án.”. 

III. Báo cáo Tổng kết năm 2019 của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam 

thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn lần thứ V (tháng 

10/2019): 

“2. Về phát triển bóng rổ phong trào và bóng rổ học đường 

* Kết quả 

- Phong trào bóng rổ tiếp tục có bước phát triển và mở rộng, nhất là trong 

các trường học không chỉ ở các đô thị lớn mà đã lan tỏa bước đầu phát triển ở 

các vùng khó khăn như Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Giang,  iên 

Giang, Gia Lai, Quảng Trị, Hà T nh... bên cạnh các trung tâm phát triển bóng rổ là 

Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội... Liên đoàn đã cử nhiều lượt trọng tài, huấn luyện 
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viên h  trợ một số địa phương, cơ quan, trường học tổ chức câu lạc bộ, giải đấu theo 

đề nghị. 

- Với sự h  trợ của IOC và FIBA, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đã tổ chức cho 

các chuyên gia của FIBA phái cử đến làm việc tại 2 khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ 

Chí Minh đánh giá công tác phát triển phong trào, tư vấn chương trình, giáo trình đào 

tạo, huấn luyện và phát triển cấp độ phong trào bóng rổ Việt Nam. 

- Đề án phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030 đã triển khai năm đầu 

tiên tại 08 tỉnh, thành phố, bao gồm: Sóc Trăng, Cần Thơ, TP.HCM, Bình Định, 

Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, với 3.379 trường và 4.819 Giáo viên 

thể chất tham gia sự kiện huấn luyện, sử dụng giáo trình bóng rổ học đường với sự 

tham gia hướng dẫn của chuyên gia NBA; cụ thể như sau: 

- Sóc Trăng:  381 trường, 648 GV  

- Cần Thơ: 280 trường, 333 GV  

- TP Hồ Chí Minh: 681 trường, 1128 GV 

- Bình Định: 444 trường, 727 GV  

 - Đà Nẵng: 172trường, 388 GV 

- Nghệ An: 355 trường, 439 GV 

- Thanh Hóa: 348 trường, 371 GV  

- Hà Nội: 718 trường, 785 GV  

Với việc cung cấp và tư vấn về nội dung của Jr.NBA, Liên đoàn đã phối 

hợp với các cơ quan liên quan của Đề án hoàn thành việc biên soạn và xuất bản, 

cung cấp miễn phí 5.000 cuốn Giáo trình bóng rổ học đường cho các trường 

tham gia Đề án. Cùng với đó, Liên đoàn, Ban Đề án và Công ty Cổ phần thể 

thao Ngôi sao Geru star đã cung cấp gần 5,000 quả bóng Geru cho các sự kiện 

huấn luyện, sử dụng giáo trình bóng rổ (m i giáo viên/1 quả) và đã bàn giao hơn 

30,000 quả bóng rổ, trang bị 350 cột rổ và nhiều bảng rổ, cử các chuyên gia 

nước ngoài và huấn luyện viên trong nước về các nhà trường hướng dẫn triển 

khai tập luyện bóng rổ cho giáo viên thể chất đã tham gia sự kiện huấn luyện. 

Hiện nay, các bên liên quan đang đánh giá, hiệu chỉnh quy trình, cách 

thức triển khai và phối hợp để tiếp tục triển khai đề án hiệu quả hơn, khắc phục 

được nh ng bất cập thời gian vừa qua. 

* Tồn tại, hạn chế 

- Phong trào bóng rổ phát triển mạnh nhưng còn thiếu điều kiện tập luyện 

và phương pháp huấn luyện, tổ chức thi đấu; khả năng h  trợ của Liên đoàn còn 

hạn chế 

- Về năm đầu tiên triển khai Đề án phát triển bóng rổ học đường, một vài 

địa phương công tác phối hợp còn hạn chế; việc nắm và khảo sát địa hình, địa lý, 

giao thông, điều kiện của các trường thuộc các địa phương còn có điểm chưa 
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chính xác. Một số phòng Giáo dục và nhà trường còn khó khăn khi không cho 

chuyên gia nước ngoài vào làm việc mặc dù đã có văn bản của Liên đoàn Bóng 

rổ Việt Nam và các chuyên gia đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp Visa vào làm việc theo đề nghị của Tổng cục TDTT. Công tác bàn giao 

bóng rổ cho các nhà trường tham gia Đề án bị chưa đ ng tiến độ. Phương án tổ 

chức giải bóng rổ học sinh dành cho các địa phương tổ chức đề án chưa hoàn 

thiện.”. 

 

VĂN PHÒNG LIÊN ĐOÀN BÓNG RỔ VIỆT NAM 


