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THÔNG TƯ 

Quy định một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước  

về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia 

  

 

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định 

một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối 

với hội thể thao quốc gia. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này áp dụng đối với: 

a) Tổng cục Thể dục thể thao; 

b) Các hội thể thao quốc gia;  

c) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước đối 

với hội thể thao quốc gia. 

2. Hội thể thao quốc gia quy định trong Thông tư này bao gồm:  

a) Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam; 

b) Hiệp hội Pa-ra-lim-pích Việt Nam; 

c) Các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia về một môn thể thao hoặc một 

số môn thể thao. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-33-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-45-2010-nd-cp-138019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-185-2007-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-60723.aspx
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Điều 3. Xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch 

phát triển thể dục, thể thao  

1. Xây dựng các chính sách phát triển thể dục, thể thao: 

a) Tổng cục Thể dục thể thao lấy ý kiến đóng góp của các hội thể thao quốc 

gia khi xây dựng chiến lược, quy hoạch và các chính sách phát triển thể dục, thể 

thao;  

b) Hội thể thao quốc gia chủ động đề xuất với Tổng cục Thể dục thể thao và 

các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về chính sách và các hoạt động gắn 

với nhiệm vụ của Nhà nước để phát triển hội thể thao quốc gia, môn thể thao 

thuộc phạm vi hội thể thao quốc gia quản lý. 

2. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm thông báo chiến lược, quy 

hoạch phát triển thể dục, thể thao đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phương 

hướng, kế hoạch công tác hàng năm đến hội thể thao quốc gia để hội phối hợp tổ 

chức thực hiện. 

3. Căn cứ yêu cầu về phát triển môn thể thao chuyên nghiệp, liên đoàn, hiệp 

hội thể thao quốc gia xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình và quy chế tổ chức 

hoạt động chuyên nghiệp của môn thể thao gửi Tổng cục Thể dục thể thao thẩm 

định, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét và tổ chức thực hiện sau khi 

được phê duyệt. 

Điều 4. Quản lý tổ chức giải thể thao 

1. Đăng cai, tổ chức đại hội thể thao, đại hội thể thao cho người khuyết tật 

khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam: 

a) Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam, Hiệp hội Pa-ra-lim-pích Việt Nam thông 

báo kế hoạch tổ chức các đại hội thể thao, đại hội thể thao cho người khuyết tật 

khu vực, châu lục và thế giới cho Tổng cục Thể dục thể thao để báo cáo Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xem xét việc đăng cai. 

b) Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì phối hợp với Ủy ban Ô-lim-pích Việt 

Nam, Hiệp hội Pa-ra-lim-pích Việt Nam xây dựng đề án đăng cai các đại hội thể 

thao, đại hội thể thao cho người khuyết tật khu vực, châu lục và thế giới tổ chức 

tại Việt Nam báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ 

tướng Chính phủ quyết định. 

c) Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam, Hiệp hội Pa-ra-lim-pích Việt Nam có trách 

nhiệm phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao xây dựng và triển khai kế hoạch tổ 

chức các đại hội thể thao, đại hội thể thao cho người khuyết tật khu vực, châu lục 

và thế giới tại Việt Nam theo đề án được phê duyệt. 

2. Đăng cai, tổ chức giải thi đấu từng môn thể thao cho người khuyết tật cấp 

khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam: 

Hiệp hội Pa-ra-lim-pích Việt Nam gửi hồ sơ đăng cai tổ chức giải thi đấu 

từng môn thể thao cho người khuyết tật cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức 
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tại Việt Nam để Tổng cục Thể dục thể thao thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quyết định; phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ 

chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 

3. Đăng cai, tổ chức các giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng 

môn thể thao cấp khu vực, châu lục, thế giới tổ chức tại Việt Nam: 

Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia gửi hồ sơ đăng cai tổ chức giải thi đấu 

vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế 

giới để Tổng cục Thể dục thể thao thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quyết định; phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức thực 

hiện sau khi được phê duyệt. 

4. Tổ chức giải thi đấu thể thao quốc gia, quốc tế khác: 

a) Các giải thi đấu thể thao có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước: 

Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với liên đoàn, hiệp hội thể thao 

quốc gia, Hiệp hội Pa-ra-lim-pích Việt Nam tổ chức các giải thể thao quốc tế 

không thuộc quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, Đại hội thể thao toàn 

quốc, giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm của 

từng môn thể thao, giải thi đấu thể thao quần chúng cấp quốc gia, giải thi đấu, 

trận thi đấu do liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, Hiệp hội Pa-ra-lim-pích Việt 

Nam tổ chức hoặc đăng cai tổ chức sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Các giải thi đấu thể thao khác không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà 

nước: 

Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia báo cáo Tổng cục Thể dục thể thao kế 

hoạch tổ chức các giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc 

gia chịu trách nhiệm về kinh phí, không sử dụng ngân sách nhà nước để tổng hợp 

vào kế hoạch thi đấu quốc gia hàng năm và tổ chức giải theo kế hoạch sau khi 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức 

thực hiện luật thi đấu của môn thể thao, điều lệ giải thể thao, quy chế tổ chức hoạt 

động thể thao chuyên nghiệp của môn thể thao thuộc thẩm quyền ban hành của 

Chủ tịch liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia. 

6. Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với hội thể thao quốc gia thực hiện 

việc phòng chống tiêu cực và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong hoạt động thi 

đấu thể thao, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các liên đoàn, hiệp hội 

thể thao ngành, địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội cổ động viên 

của môn thể thao tham gia cổ vũ tại các giải thi đấu thể thao. 

Điều 5. Thành lập đoàn thể thao, đội thể thao quốc gia tham gia các đại 

hội thể thao, giải thể thao quốc tế 

1. Thành lập đoàn thể thao quốc gia: 
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a) Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với các hội thể thao quốc gia 

tuyển chọn thành viên đoàn thể thao quốc gia của các môn thể thao, trình Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập đoàn thể thao quốc 

gia; 

b) Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam, Hiệp hội Pa-ra-lim-pích Việt Nam phối 

hợp với liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia đăng ký cho các thành viên của đoàn 

thể thao quốc gia tham dự các đại hội thể thao, đại hội thể thao cho người khuyết 

tật khu vực, châu lục và thế giới. 

2. Thành lập đội thể thao quốc gia: 

a) Trên cơ sở đề xuất của Ban huấn luyện đội thể thao quốc gia, Tổng cục 

Thể dục thể thao chủ trì, tham khảo ý kiến của liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc 

gia trước khi quyết định thành lập đội thể thao, đội thể thao trẻ quốc gia (gọi 

chung là đội thể thao quốc gia) để tập huấn, tham gia thi đấu quốc tế bằng nguồn 

kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thể dục thể thao; 

b) Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia quyết định hoặc đề nghị Tổng cục Thể 

dục thể thao quyết định thành lập đội thể thao quốc gia tập huấn, tham gia giải thể 

thao quốc tế bằng nguồn kinh phí của liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia; 

c) Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia có trách nhiệm đăng ký thi đấu cho 

đội thể thao quốc gia tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc tế theo quyết định 

của Tổng cục Thể dục thể thao. 

Điều 6. Quản lý vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao 

1. Lập, quản lý hồ sơ và xác nhận tư cách vận động viên, huấn luyện viên, 

trọng tài thể thao: 

a) Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, Hiệp hội Pa-ra-lim-pích Việt Nam 

có trách nhiệm lập, quản lý hồ sơ và xác nhận tư cách vận động viên, huấn luyện 

viên, trọng tài của môn thể thao theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của mình 

và của tổ chức thể thao quốc tế tương ứng;  

b) Tổng cục Thể dục thể thao chịu trách nhiệm lập, quản lý hồ sơ của vận 

động viên, huấn luyện viên các đội thể thao quốc gia. 

2. Phong đẳng cấp vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao: 

a) Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với liên đoàn, hiệp hội thể 

thao quốc gia xây dựng tiêu chuẩn phong đẳng cấp cho vận động viên, huấn luyện 

viên, trọng tài của từng môn thể thao trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành; 

b) Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia quyết định phong đẳng cấp cho vận 

động viên, huấn luyện viên, trọng tài của môn thể thao.  
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Điều 7. Công nhận tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tập 

luyện và thi đấu thể thao thành tích cao  

1. Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia kiểm tra và công nhận cơ sở vật 

chất, trang thiết bị cho tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao bảo đảm đúng 

tiêu chuẩn Việt Nam và phù hợp với quy định của các tổ chức thể thao quốc tế 

hoặc đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

2. Việc công nhận cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu thể thao thành tích 

cao đạt tiêu chuẩn chuyên môn được công bố công khai trong liên đoàn, hiệp hội 

thể thao quốc gia, các tổ chức thành viên.   

Điều 8. Đào tạo và công nhận tiêu chuẩn hoạt động thể thao chuyên 

nghiệp 

1. Đối với huấn luyện viên chuyên nghiệp: 

  a) Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia có trách nhiệm xây dựng chương 

trình đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp và tổ chức đào tạo cho huấn luyện 

viên phù hợp với quy định của Liên đoàn thể thao quốc tế. 

b) Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia chịu trách nhiệm cử huấn luyện 

viên đi đào tạo ở nước ngoài hoặc phối hợp với các liên đoàn thể thao quốc tế mà 

liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia là thành viên tổ chức đào tạo huấn luyện 

viên chuyên nghiệp tại Việt Nam. 

2. Đối với vận động viên chuyên nghiệp: 

Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia công nhận vận động viên đủ tiêu 

chuẩn hoạt động thể thao chuyên nghiệp của môn thể thao do liên đoàn, hiệp hội 

thể thao quốc gia quản lý hoặc thôi, không công nhận tư cách vận động viên 

chuyên nghiệp nếu không đủ tiêu chuẩn theo quy định.  

3. Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia ban hành quy trình kiểm tra, công 

nhận, không công nhận tư cách huấn luyện viên, vận động viên chuyên nghiệp và 

thống nhất quản lý huấn luyện viên chuyên nghiệp, vận động viên chuyên nghiệp 

của môn thể thao do liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia quản lý. 

4. Hàng năm, liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia báo cáo Tổng cục Thể dục 

thể thao số đội thể thao chuyên nghiệp, danh sách huấn luyện viên, vận động viên 

chuyên nghiệp của môn thể thao.   

Điều 9. Quản lý, phối hợp hoạt động hợp tác quốc tế 

1. Trách nhiệm của Tổng cục Thể dục thể thao: 

a) Thông báo cho hội thể thao quốc gia các điều ước quốc tế, các thỏa thuận 

quốc tế về thể dục, thể thao đã được Nhà nước ký kết với các quốc gia và các tổ 

chức quốc tế; 

b) Hướng dẫn, tạo điều kiện để hội thể thao quốc gia tham gia các hoạt động 

hợp tác quốc tế về thể dục, thể thao; 
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c) Có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền quyết định việc hội thể thao 

quốc gia gia nhập vào tổ chức thể thao quốc tế; 

d) Quyết định cử người thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục Thể dục thể 

thao là thành viên của hội thể thao quốc gia tham gia ứng cử ở các tổ chức thể 

thao quốc tế theo đề nghị của hội thể thao quốc gia. 

2. Trách nhiệm của hội thể thao quốc gia:  

a) Hội thể thao quốc gia thông báo cho Tổng cục Thể dục thể thao: 

-  Kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm của hội; 

- Nội dung các thỏa thuận hợp tác về chuyên môn thể thao của hội với các 

tổ chức thể thao quốc tế; 

- Kế hoạch tổ chức các đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; 

- Dự kiến kế hoạch tham dự các giải thể thao quốc tế của các đội tuyển thể 

thao quốc gia, kế hoạch đăng cai các giải thể thao quốc tế, các hội nghị, lớp tập 

huấn thể thao quốc tế tại Việt Nam; 

- Việc gia nhập làm thành viên các tổ chức thể thao quốc tế tương ứng và 

người của hội thể thao quốc gia được trúng cử vào ban lãnh đạo hoặc ban chuyên 

môn của các tổ chức thể thao quốc tế; 

- Các hoạt động hợp tác quốc tế khác. 

b) Thực hiện các quyết định của cơ quan quản lý nhà nước đối với các vấn 

đề quan trọng trong hợp tác quốc tế của hội thể thao quốc gia với các tổ chức thể 

thao quốc tế theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. Chậm nhất sau 15 ngày khi kết thúc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại 

khoản 4 Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư này, hội thể thao quốc gia có 

trách nhiệm báo cáo về Tổng cục Thể dục thể thao để theo dõi. 

 2. Chậm nhất vào ngày 01 tháng 12 hàng năm, hội thể thao quốc gia có 

trách nhiệm báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và kế hoạch hoạt động năm tiếp 

theo về Tổng cục Thể dục thể thao. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2021. 

2. Thông tư số 01/2013/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với 

hội thể thao quốc gia hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. 
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Điều 12. Tổ chức thực hiện 

1. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các nhiệm vụ của hội thể thao quốc gia theo quy định tại Thông tư 

này. 

2. Tổng cục Thể dục thể thao, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ 

chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này, định kỳ hàng 

năm tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 

tổ chức kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, giải 

quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội;  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;  

- Tòa án nhân dân tối cao;                                                                                    

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về pháp luật; 

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật-Bộ Tư pháp; 

- Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL; 

- Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; 

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL; 

- Các hội thể thao quốc gia; 

- Lưu: VT, TCTDTT (10), VH (200). 

 

BỘ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Thiện 
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