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NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  

một số điều của Luật thể dục, thể thao 
__________ 

 
CHÍNH PHỦ 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao,   

 
NGHỊ ĐỊNH : 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 4, 10, 

11, 21, 28, 31, 50, 53, 55, 56, 57, 65 và 67 của Luật thể dục, thể thao về các 

nội dung sau: 

a) Chính sách của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao;  

b) Phát triển thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao;   

c) Giáo dục thể chất và hoạt động thể dục, thể thao trong các cơ sở giáo 

dục đào tạo và trong lực lượng vũ trang; 

d) Quy định về việc sử dụng đất đai dành cho phát triển thể dục, thể thao; 

đ) Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng thể thao; 

e) Quyền sở hữu đối với giải thể thao thành tích cao và giải thể thao 

chuyên nghiệp; 

g) Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thể dục, thể thao; 

h) Kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; 

hoạt động của đơn vị sự nghiệp thể thao, doanh nghiệp thể thao và hộ kinh 

doanh hoạt động thể thao. 
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2. Đối tượng áp dụng  

a) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân Việt 

Nam (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể 

thao); 

b) Tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài tham gia hoạt động thể dục, thể thao trên lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 2. Chính sách nhà nước về phát triển thể dục, thể thao   

1. Ngân sách nhà nước chi cho thể dục, thể thao được bố trí tăng dần 

hàng năm; phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và yêu cầu 

phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao. Việc lập dự toán, phân bổ và quản lý 

Ngân sách nhà nước chi cho thể dục, thể thao được thực hiện theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân 

sách nhà nước. 

2. Đất dành cho thể dục, thể thao: 

a) Quy hoạch đất dành cho thể dục, thể thao thực hiện theo Quy chuẩn 

kỹ thuật về bình quân diện tích đất thể dục, thể thao trên đầu người tương ứng 

với từng khu vực, lãnh thổ cụ thể; 

b) Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của từng địa phương, Ủy ban nhân dân 

các cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho thể dục, thể thao trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai và pháp luật liên quan. 

3. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; đào tạo, bồi dưỡng 

nhân lực; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao; nghiên cứu ứng dụng 

khoa học công nghệ thể dục, thể thao; thành lập cơ sở dịch vụ hoạt động thể 

thao được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và đất đai theo quy 

định của pháp luật có liên quan. 

4. Ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư hỗ trợ phát triển thể dục, thể thao ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bảo tồn và phát triển các 

môn thể thao dân tộc. 

a) Nội dung ưu tiên đầu tư: 

- Hỗ trợ tổ chức hoạt động thể dục, thể thao quần chúng; 

- Đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên thể dục, thể thao; 

- Tuyên truyền, hướng dẫn tập luyện các môn thể thao; 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung tâm thể thao vùng hoặc khu vực; 
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- Bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc. 

b) Ủy ban Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan 

quy định danh mục các môn thể thao dân tộc. 

Điều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thể dục, thể thao 

1. Hành vi sử dụng chất kích thích, phương pháp bị cấm trong tập luyện 

và thi đấu thể thao: 

a) Sử dụng chất kích thích thuộc danh mục bị cấm trong quá trình tập 

luyện và thi đấu thể thao.  

Danh mục chất kích thích bị cấm do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể 

dục thể thao ban hành phù hợp với quy định của Hiệp hội phòng, chống 

doping quốc tế; 

b) Sử dụng những bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện 

và thi đấu gây thiệt hại đến sức khoẻ, tính mạng con người, trái với đạo đức, 

thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc ảnh hưởng an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

2. Hành vi gian lận trong hoạt động thể thao: 

a) Gian lận tên, tuổi, giới tính trong thi đấu thể thao; 

b) Trực tiếp làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao; 

c) Gian lận về thành tích và tuyển chọn người vào đội tuyển thể thao, các 

trường năng khiếu thể thao. 

3. Hành vi bạo lực trong hoạt động thể thao: 

a) Cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ 

của người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao; 

b) Đe dọa, xúc phạm các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động thể thao. 

4. Hành vi cản trở hoạt động thể dục, thể thao hợp pháp của tổ chức, cá nhân: 

a) Không tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho các tổ chức, cá 

nhân liên quan trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình; 

b) Không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập 

luyện và thi đấu thể thao trong phạm vi nhiệm vụ của mình; 
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c) Lạm dụng quyền hoặc dùng ảnh hưởng của mình để ngăn cản các tổ 

chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. 

Điều 4. Phát triển thể dục, thể thao quần chúng 

1. Ủy ban Thể dục thể thao có trách nhiệm xây dựng chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng phù hợp và đáp ứng 

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi toàn quốc. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 

nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng 

phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và quy hoạch, kế hoạch 

phát triển thể dục, thể thao quốc gia. 

3. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động thể dục, thể thao quần chúng 

a) Công trình thể dục, thể thao công cộng, bao gồm: 

- Sân vận động; 

- Sân tập thể thao; 

- Nhà tập luyện, thi đấu thể thao; 

- Bể bơi; 

- Các công trình thể dục, thể thao khác. 

b) Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm nguồn lực để xây dựng các công 

trình thể thao công cộng tại địa phương theo quy định sau: 

- Mỗi thôn, làng, ấp, bản phải có sân tập thể thao đơn giản; 

- Mỗi xã, phường, thị trấn phải có ít nhất một công trình thể dục, thể thao 

quy định tại điểm a khoản này; 

- Mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung 

là cấp huyện) phải có ít nhất hai trong các công trình thể dục, thể thao cấp 

huyện: sân vận động, bể bơi, nhà tập luyện thể thao; 

- Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có các công trình thể 

dục, thể thao cấp tỉnh: sân vận động, bể bơi, nhà thi đấu thể thao. 

4. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể 

thao trong các lĩnh vực sau: 

a) Xây dựng, khai thác các công trình thể dục, thể thao công cộng; 
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b) Thành lập các câu lạc bộ thể dục, thể thao quần chúng; 

c) Phổ biến, hướng dẫn và tổ chức cho mọi người tham gia tập luyện thể 

dục, thể thao; 

d) Giúp đỡ, hỗ trợ để người khuyết tật tham gia hoạt động thể dục, thể 

thao; xây dựng chương trình bài tập và hướng dẫn người khuyết tật tập luyện; 

đầu tư nghiên cứu và sản xuất các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ người 

khuyết tật tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao; 

đ) Giúp đỡ, hỗ trợ để người cao tuổi tham gia hoạt động thể dục, thể 

thao; phổ biến các phương pháp tập luyện cho người cao tuổi; phối hợp với 

Hội người cao tuổi thành lập câu lạc bộ thể dục, thể thao người cao tuổi ở xã, 

phường, thị trấn. 

Điều 5. Cộng tác viên thể dục, thể thao 

1. Cộng tác viên thể dục, thể thao là người có trình độ chuyên môn thể 

dục, thể thao. Cộng tác viên thể dục, thể thao được trả thù lao khi thực hiện 

nhiệm vụ vận động, tổ chức, hướng dẫn mọi người tập luyện thể dục, biểu 

diễn - thi đấu thể thao và tham gia hoạt động phát triển phong trào thể dục, thể 

thao ở cơ sở. 

2. Căn cứ quy hoạch phát triển chung của ngành thể dục thể thao, Sở Thể 

dục thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây 

dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên thể dục, 

thể thao sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương phê duyệt.  

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao quy định tiêu chuẩn 

chuyên môn của cộng tác viên thể dục, thể thao. 

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn 

việc chi trả thù lao cho cộng tác viên thể dục, thể thao. 

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp 

đối với việc bảo đảm các điều kiện tham gia hoạt động thể dục, thể thao 

cho cán bộ, công chức và người lao động  

1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bảo đảm việc tổ chức và tạo điều kiện 

về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện cho người lao động tham gia tập 

luyện và thi đấu thể thao. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện chế độ tập thể dục giữa giờ hoặc đầu giờ làm việc cho người 

lao động để chống mỏi mệt và phòng, tránh các bệnh nghề nghiệp. 
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3. Ủy ban Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực 

hiện các quy định về tập thể dục chống mỏi mệt và phòng, tránh các bệnh 

nghề nghiệp phù hợp với đặc điểm, tính chất từng ngành, nghề cụ thể. 

Điều 7. Trách nhiệm đối với giáo dục thể chất, thể thao trong nhà 

trường  và các cơ sở giáo dục 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Thể dục thể thao xây 

dựng chương trình, chuẩn mực quốc gia về môn học giáo dục thể chất, thể 

thao trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân phù hợp với từng bậc học, cấp học. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban Thể dục thể thao: 

a) Ban hành tiêu chuẩn về giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao; 

b) Xây dựng định mức biên chế giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao 

đối với từng cấp học, bậc học, đáp ứng định hướng, nhu cầu phát triển thể lực 

và tầm vóc của học sinh trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân phù hợp với từng bậc học, cấp học. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, nhà trường và các 

cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có trách nhiệm tạo điều 

kiện hoạt động cho các câu lạc bộ thể dục, thể thao của học sinh, sinh viên và 

các Trung tâm thể dục, thể thao trực thuộc. 

4. Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác bảo đảm việc thực hiện đầu tư 

xây dựng và sử dụng đúng mục đích cơ sở vật chất dành cho môn học giáo 

dục thể chất và hoạt động thể thao theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Thể 

dục, thể thao và pháp luật liên quan. 

Điều 8. Cơ sở vật chất cho hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng 

vũ trang 

1. Ngân sách nhà nước dành cho quốc phòng, an ninh và các nguồn thu 

hợp pháp khác bảo đảm việc xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị, đào tạo 

vận động viên, huấn luyện viên cho hoạt động thể dục, thể thao trong lực 

lượng vũ trang. 

2. Đất dành cho thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang được quản lý, 

sử dụng theo các quy định của pháp luật về đất quốc phòng, an ninh. 

Điều 9. Xây dựng cơ sở vật chất cho phát triển thể thao thành tích cao 

1. Ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đối 

với các công trình thể thao sau đây: 
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a) Công trình thể dục, thể thao trọng điểm cấp quốc gia; 

b) Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và Trung tâm thể thao vùng; 

c) Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Trách nhiệm xây dựng hệ thống cơ sở vật chất cho phát triển thể thao 

thành tích cao 

 

a) Ủy ban Thể dục thể thao phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính, Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch hệ thống các công trình quy định tại 

điểm a và b khoản 1 Điều này, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính bảo đảm ngân sách 

đầu tư, xây dựng các công trình thể dục, thể thao quy định tại các điểm a và b 

khoản 1 Điều này; 

 

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng 

quy hoạch và kế hoạch đầu tư các công trình thể thao quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều này, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt và bố trí ngân 

sách thực hiện. 

 

Điều 10. Đào tạo, bồi dưỡng vận động viên, huấn luyện viên 

 

1. Ủy ban Thể dục thể thao phối hợp với Bộ, ngành liên quan: 

 

a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng vận 

động viên các môn thể thao, chú trọng các môn thể thao thuộc chương trình 

thi đấu Đại hội thể thao Olympic; xác định mục tiêu đạt trình độ thế giới và 

tập trung đầu tư phát triển đối với một số môn thể thao; 

 

b) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào quy trình đào tạo, 

huấn luyện vận động viên;  

 

c) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách về đào tạo, bồi dưỡng và 

ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên trình Thủ tướng Chính phủ. 

 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, 

ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, vận động viên của Bộ, 

ngành, địa phương mình theo hướng dẫn của Ủy ban Thể dục thể thao. 
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Kinh phí đào tạo, huấn luyện vận động viên; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 

vụ và nâng cao trình độ cho lực lượng huấn luyện viên, trọng tài thể thao; bồi 

dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý thể thao thành tích cao, 

cán bộ y học, bác sĩ thể thao, kỹ thuật viên chữa trị và chăm sóc vận động 

viên được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và bố trí trong dự toán hàng năm theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

3. Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào hoạt động đào tạo vận động 

viên, được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

 

Điều 11. Điều kiện về cán bộ, nhân viên thể thao của câu lạc bộ thể 

thao chuyên nghiệp(Hết hiệu lực) 

 

Cán bộ, nhân viên thể thao bao gồm: huấn luyện viên thể thao chuyên 

nghiệp, bác sĩ, nhân viên y tế. 

 

1. Huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp là người được chứng nhận 

chuyên môn về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc 

có chứng chỉ chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao 

quốc tế tương ứng cấp. 

 

2. Bác sĩ, nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do cơ quan có 

thẩm quyền cấp. 

 

Điều 12. Quyền của chủ sở hữu đối với giải thể thao thành tích cao 

và giải thể thao chuyên nghiệp 

 

1. Liên đoàn thể thao quốc gia, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và các 

tổ chức, cá nhân tổ chức giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên 

nghiệp có các quyền sau đây: 

 

a) Định hình giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp 

trên bản ghi âm, ghi hình; 

 

b) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp giải thể thao thành tích cao và giải 

thể thao chuyên nghiệp đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình; 

 

c) Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng giải thể thao 

thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp; 
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d) Phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao giải thể thao thành 

tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp thông qua hình thức bán, cho thuê 

hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể 

tiếp cận được. 

2. Chủ sở hữu giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp 

được chuyển nhượng quyền sở hữu theo hợp đồng do các bên thoả thuận. 

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng, hợp đồng chuyển nhượng thực hiện theo 

quy định của pháp luật dân sự về sở hữu trí tuệ. 

3. Các trường hợp sử dụng giải thể thao thành tích cao và giải thể thao 

chuyên nghiệp không phải xin phép, không phải trả tiền chủ sở hữu: 

a) Trích dẫn không quá 10% thời gian mỗi cuộc thi đấu hoặc trận thi đấu 

nhằm mục đích cung cấp thông tin tuyên truyền; 

b) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy. 

Điều 13. Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp 

thể thao 

1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hoạt động thể thao phải có cơ sở vật 

chất, trang thiết bị bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

2. Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên 

phải bảo đảm: 

a) Đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Đủ cán bộ, nhân viên chuyên môn. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành quy định các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trang thiết bị, tiêu chuẩn cán bộ, nhân 

viên của từng môn thể thao. 

Điều 14. Hộ kinh doanh hoạt động thể thao 

1. Hộ kinh doanh hoạt động thể thao quy định tại Điều 56 của Luật Thể 

dục, thể thao do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người 

hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh hoạt động thể 

thao tại một địa điểm, sử dụng không quá 10 lao động, không có con dấu và 

chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh 

thể thao. 

2. Quyền thành lập, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay 

đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh thực hiện theo quy định 
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của pháp luật về doanh nghiệp. 

Điều 15. Đơn vị sự nghiệp thể thao 

1. Đơn vị sự nghiệp thể thao bao gồm đơn vị sự nghiệp thể thao công lập 

và cơ sở cung ứng dịch vụ thể thao ngoài công lập. 

2. Đơn vị sự nghiệp thể thao công lập 

 

a) Đơn vị sự nghiệp thể thao công lập do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định thành lập, là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu riêng, tổ 

chức bộ máy kế toán theo quy định của pháp luật; 

 

b) Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp thể 

thao công lập thực hiện theo Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 

năm 2006 của Chính phủ; 

 

c) Đơn vị sự nghiệp thể thao công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo 

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ. 

 

3. Cơ sở cung ứng dịch vụ thể thao ngoài công lập 

 

a) Cơ sở cung ứng dịch vụ thể thao ngoài công lập do các tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, nhóm cá nhân, hoặc 

cộng đồng dân cư thành lập tự bảo đảm kinh phí hoạt động và hoạt động theo 

quy định của pháp luật; 

 

b) Cơ sở cung ứng dịch vụ thể thao ngoài công lập được hưởng các 

chính sách ưu đãi theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 

2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển cơ sở cung ứng 

dịch vụ ngoài công lập và các quy định của pháp luật liên quan. 

 

Điều 16. Đất dành cho thể dục, thể thao trong trường học, khu dân cư 

 

1. Ủy ban nhân dân các cấp phải bảo đảm việc bố trí đất dành cho công 

trình thể thao trong quy hoạch, xây dựng  đô thị, khu dân cư, trường học theo 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

 

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phải bảo đảm việc bố trí đất dành cho 

công trình thể thao trong quy hoạch xây dựng doanh trại đơn vị vũ trang nhân 

dân. 
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3. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng mới đô thị, 

khu dân cư, trường học, doanh trại đơn vị vũ trang nhân dân phải bảo đảm 

thực hiện  quy định tại các khoản 1 hoặc 2 Điều này. 

 

Điều 17. Quản lý và sử dụng đất dành cho thể dục, thể thao 

 

Tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng các 

công trình thể thao có trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng mục đích, đúng quy 

định. 

Sử dụng đất đai dành cho thể dục, thể thao không đúng mục đích thì phải 

bị thu hồi theo quy định của Luật Đất đai. 

 

Điều 18. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho thể dục, thể thao 

 

1. Quy  hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho thể dục, thể thao phải phù hợp 

với các quy định của pháp luật về đất đai và theo các nguyên tắc sau: 

 

a) Được công bố công khai và bảo đảm đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

 

b) Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương và theo đúng quy 

định tại điểm a, khoản 2, Điều 2 Nghị định này. 

 

2. Trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho thể dục, thể thao 

 

a) Ủy ban Thể dục thể thao phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường 

xác định nhu cầu sử dụng đất cho thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của 

Ủy ban Thể dục thể thao; 

 

b) Sở Thể dục thể thao phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giúp 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định nhu cầu sử 

dụng đất cho thể dục, thể thao của địa phương. 

 

Điều 19. Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng thể thao 

 

1. Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng thể thao được tổ chức, cá nhân thành lập 

nhằm mục đích hỗ trợ cho hoạt động phát hiện và đào tạo tài năng thể thao. 

 

2. Tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng thể thao thực 

hiện theo quy định của pháp luật về Quỹ xã hội và các văn bản pháp luật có 

liên quan. 

 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 
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Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

 

Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ. 

 

Điều 21. Trách nhiệm thi hành 

 

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn và tổ chức 

thực hiện Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG  

Nguyễn Tấn Dũng - đã ký 
Nơi nhận:                                                                          
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;   

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                  

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                                         

- Văn phòng Quốc hội; 

- Toà án nhân dân tối cao;                                                             

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, 

  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, 

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, VX (5b).Trang 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số:11/2010/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2010 

  

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO 

QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH 

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 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; 

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, 

Thể thao; 

Căn cứ Thông tư liên tịch 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 

năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện; 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-

Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là 

Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp huyện) như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Thông tư này Quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận, 

huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

Trung tâm Văn hóa-Thể thao thuộc các Bộ, ngành, lực lượng vũ trang; các 

thiết chế tín ngưỡng, tôn giáo; các khu vui chơi, giải trí chuyên biệt trên địa 

bàn cấp huyện không thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của Thông tư này. 

Điều 2. Nội dung tiêu chí 

TT 
TIÊU 

CHÍ 
NỘI DUNG 

TIÊU CHÍ CỤ THỂ THEO VÙNG 

Đô thị, đồng bằng Miền núi, hải đảo 

1 Tên gọi Tên gọi được áp dụng 

cho từng vùng, miền 

- Trung tâm Văn hóa-

Thể thao (có thể tách 

riêng Trung tâm Văn 

hóa; Trung tâm Thể 

dục thể thao) 

- Trung tâm Văn hóa-

Thể thao (có thể tách 

riêng Trung tâm Văn 

hóa; Trung tâm Thể 

dục thể thao) 

2 Tổng diện 

tích đất hiện 

2.1. Diện tích đất 

được quy hoạch 

- Tối thiểu 5000m2 

  

- Tối thiểu 2500m2 
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đang sử 

dụng 

(không kể diện tích 

của các công trình thể 

dục thể thao trong nhà 

và ngoài trời) 

2.2. Diện tích hoạt 

động trong nhà: 

- Văn phòng 

- Phục vụ hoạt động 

chuyên môn 

  

  

- Tối thiểu 250m2 

- Tối thiểu 1000m2 

  

  

- Tối thiểu 150m2 

- Tối thiểu 600m2 

2.3. Diện tích hoạt 

động ngoài trời 

- Tối thiểu 3.300m2 - Tối thiểu 1.750m2 

3 Quy mô 

xây dựng 

3.1. Hội trường - Tối thiểu 350 chỗ 

ngồi 

- Tối thiểu 300 chỗ 

ngồi 

3.2. Phòng làm việc 

lãnh đạo: 

- Phòng Giám đốc 

- Phòng các Phó giám 

đốc 

  

 

- Tối thiểu 10m2 

- Tối thiểu 10m2 

  

 

- Tối thiểu 10m2 

- Tối thiểu 10m2 

3.3. Diện tích phòng 

làm việc của bộ phận 

chuyên môn 

 - Hành chính-Tổng 

hợp 

 - Văn hóa văn nghệ 

 - Thể dục thể thao 

 - Đội Tuyên truyền 

lưu động 

* Một số Trung tâm 

cấp huyện chưa tách 

các tổ chức sự nghiệp 

riêng biệt có thể có 

các phòng làm việc 

của bộ phận chuyên 

môn như sau: 

 - Phòng truyền thống 

 - Phòng đọc, kho 

sách 

 - Du lịch, nếp sống, 

gia đình 

 - Kho chứa trang thiết 

bị 

  

  

  

- Tối thiểu 20m2 

- Tối thiểu 20m2 

- Tối thiểu 20m2 

- Tối thiểu 30m2 

  

  

  

  

  

 

- Tối thiểu 60m2 

- Tối thiểu 60m2 

- Tối thiểu 20m2 

 

- Tối thiểu 20m2 

  

  

  

- Tối thiểu 15m2 

- Tối thiểu 15m2 

- Tối thiểu 15m2 

- Tối thiểu 25m2 

  

  

  

  

 

 

- Tối thiểu 40m2 

- Tối thiểu 40m2 

- Tối thiểu 15m2 

 

- Tối thiểu 20m2 

3.4. Công trình thể 

dục thể thao 

- Có ít nhất hai trong 

các công trình: 

- Có ít nhất hai trong 

các công trình: 
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  + Sân vận động 

+ Bể bơi 

+ Nhà tập luyện thể 

thao 

+ Sân vận động 

+ Bể bơi 

+ Nhà tập luyện thể 

thao 

3.5. Công trình phụ 

trợ 

 - Sân khấu phục vụ 

tập luyện và biểu diễn 

nghệ thuật trong nhà 

- Khu triển lãm, biểu 

diễn ngoài trời 

 - Khu dịch vụ, vui 

chơi giải trí, vườn hoa 

  

- Tối thiểu 12m x 8m 

  

 

- Tối thiểu 500m2 

 

- Tối thiểu 800m2 

  

- Tối thiểu 9m x 6m 

 

 

- Tối thiểu 400m2 

 

- Tối thiểu 500m2 

4 Trang thiết 

bị 

4.1. Hội trường đa 

năng: 

 - Trang bị âm thanh, 

ánh sáng 

 - Đạo cụ, trang phục 

  

- Có đủ, bàn ghế tối 

thiểu cho 350 chỗ 

ngồi 

- Đủ công suất phục 

vụ tối thiểu 350 người 

- Đáp ứng tốt yêu cầu 

tập luyện và biểu diễn 

- Có đủ, bàn ghế tối 

thiểu cho 300 chỗ ngồi 

- Đủ công suất phục 

vụ tối thiểu 300 người 

- Đáp ứng nhu cầu tối 

thiểu cho tập luyện và 

biểu diễn 

4.2. Dụng cụ tập 

luyện và thi đấu thể 

dục thể thao 

- Đảm bảo theo công 

trình thể dục thể thao 

- Đảm bảo theo công 

trình thể dục thể thao 

4.3. Phương tiện vận 

chuyển 

- Được trang bị xe ô 

tô chuyên dùng 

- Được trang bị xe ô tô 

chuyên dùng 

5 Tổ chức và 

biên chế 

5.1. Lãnh đạo Trung 

tâm 

  

- Giám đốc và không 

quá 02 Phó giám đốc 

- Giám đốc và không 

qúa 02 Phó giám đốc 

5.2. Các bộ phận 

nghiệp vụ 

  

- Hành chính-Tổng 

hợp 

- Văn hóa văn nghệ 

- Thể dục, thể thao 

- Đội Tuyên truyền 

lưu động. 

- Hành chính-Tổng 

hợp 

- Văn hóa văn nghệ 

- Thể dục, thể thao 

- Đội Tuyên truyền 

lưu động. 

5.3. Một số Trung 

tâm Văn hóa-Thể 

thao cấp huyện chưa 

tách các tổ chức sự 

nghiệp riêng biệt 

- Có thể thành lập các 

tổ nghiệp vụ khác 

thuộc lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du 

lịch căn cứ theo đặc 

thù của địa phương. 

- Có thể thành lập các 

tổ nghiệp vụ khác 

thuộc lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

căn cứ theo đặc thù 

của địa phương. 

5.4. Biên chế: Thực 

hiện theo khoản 3, 

Điều 4 của Thông tư 

- Biên chế do UBND 

cấp huyện Quyết định 

theo định mức biên 

- Biên chế do UBND 

cấp huyện Quyết định 

theo định mức biên 
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01/2010/TT-

BVHTTDL ngày 

26/02/2010 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

  

chế sự nghiệp. 

- UBND cấp huyện 

trình UBND cấp tỉnh 

Quyết định về khung 

tổ chức, bộ máy và 

nhân sự của Trung 

tâm Văn hóa-Thể 

thao cấp huyện. 

chế sự nghiệp. 

- UBND cấp huyện 

trình UBND cấp tỉnh 

Quyết định về khung 

tổ chức, bộ máy và 

nhân sự của Trung 

tâm Văn hóa-Thể thao 

cấp huyện. 

6 Trình độ 

cán bộ 

6.1. Cán bộ quản lý 

  

- Đại học hoặc sau 

Đại học chuyên 

ngành Văn hóa; Thể 

dục thể thao; từ Trung 

cấp lý luận chính trị 

trở lên. 

- Có thâm niên công 

tác 03 năm trở lên. 

- Đại học hoặc sau Đại 

học chuyên ngành 

Văn hóa; Thể dục thể 

thao; từ Trung cấp lý 

luận chính trị trở lên 

- Có thâm niên công 

tác 03 năm trở lên. 

6.2. Cán bộ chuyên 

môn, nghiệp vụ 

- Được đào tạo 

chuyên môn, nghiệp 

vụ về Văn hóa; Thể 

dục thể thao 

- 80% có trình độ Đại 

học 

- 20% có trình độ Cao 

đẳng, Trung cấp 

- Được đào tạo chuyên 

môn, nghiệp vụ về 

Văn hóa; Thể dục thể 

thao 

  

- 60% có trình độ Đại 

học 

- 40% có trình độ Cao 

đẳng, Trung cấp 

7 

  

Tổ chức 

hoạt động 

7.1. Hoạt động theo 

đúng chức năng 

nhiệm vụ: 

 - Số chương trình 

hoạt động tại chỗ 

 - Số chương trình 

hoạt động lưu động 

 - Số buổi hoạt động 

của Đội Tuyên truyền 

lưu động 

 - Số chương trình 

hoạt động phối hợp, 

liên kết 

  

 

 

- Tối thiểu 20 chương 

trình/năm 

- Tối thiểu 10 chương 

trình/năm 

- Tối thiểu 100 

buổi/năm 

 

 

- Tối thiểu 06 chương 

trình/năm 

  

 

 

- Tối thiểu 12 chương 

trình/năm 

- Tối thiểu 06 chương 

trình/năm 

- Tối thiểu 80 

buổi/năm 

 

 

- Tối thiểu 03 chương 

trình/năm 

7.2. Số lớp năng 

khiếu, ngành nghề 

chuyên môn được tổ 

chức trong năm 

- Tối thiểu 12 lớp 

năng khiếu/năm 

  

- Tối thiểu 08 lớp năng 

khiếu/năm 

  

7.3. Số cuộc liên 

hoan, hội thi, hội diễn, 

- Tối thiểu 06 

cuộc/năm 

- Tối thiểu 04 

cuộc/năm 
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hội chợ triển lãm tổ 

chức trong năm 

    

7.4. Số cuộc thi đấu 

thể thao trong năm 

- Tối thiểu 08 

cuộc/năm 

- Tối thiểu 06 

cuộc/năm 

7.5. Các hoạt động 

hướng dẫn nghiệp vụ 

cho các Trung tâm 

Văn hóa-Thể thao cơ 

sở trong địa bàn: 

- Tập huấn chuyên 

môn, nghiệp vụ về 

Văn hóa-Thể thao 

cho cơ sở 

 - Ấn hành tài liệu 

nghiệp vụ 

  

  

  

  

- Tối thiểu 06 

lớp/năm 

  

- Tối thiểu 12 loại tài 

liệu; 1.800 bản/năm 

  

  

  

  

- Tối thiểu 04 lớp/năm 

  

- Tối thiểu 06 loại tài 

liệu; 1.000 bản/năm 

7.6. Tổ chức các hoạt 

động văn hóa, vui 

chơi giải trí phục vụ 

trẻ em 

- Đạt 30% thời gian 

hoạt động của Trung 

tâm 

- Đạt 20% thời gian 

hoạt động của Trung 

tâm 

7.7. Tổng số lượt 

người đến tham gia, 

sinh hoạt tại Trung 

tâm 

- Tối thiểu 10.000 

lượt người/năm 

- Tối thiểu 8.000 lượt 

người/năm 

8 Kinh phí Kinh phí chi theo quy 

định của pháp luật về 

đơn vị sự nghiệp do 

UBND cấp huyện 

cấp từ ngân sách địa 

phương hàng năm 

cho sự nghiệp văn 

hóa, thể thao và du 

lịch (thực hiện theo 

Điều 6 của Thông tư 

số 01/2010/TT-

BVHTTDL ngày 

26/02/2010 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) 

  

- Ngân sách nhà nước 

cấp bảo đảm cho các 

hoạt động theo kế 

hoạch được duyệt; 

thực hiện các nhiệm 

vụ đột xuất, đầu tư cơ 

sở vật chất, mua sắm 

trang thiết bị 

- Các nguồn thu từ 

hoạt động sự nghiệp, 

hoạt động nghiệp vụ, 

chuyên môn; hoạt 

động dịch vụ, tài trợ, 

vay tín dụng, vốn liên 

doanh, liên kết và các 

nguồn thu hợp pháp 

khác. 

- Ngân sách nhà nước 

cấp bảo đảm cho các 

hoạt động theo kế 

hoạch được duyệt; 

thực hiện các nhiệm 

vụ đột xuất, đầu tư cơ 

sở vật chất, mua sắm 

trang thiết bị. 

- Các nguồn thu từ 

hoạt động sự nghiệp, 

hoạt động nghiệp vụ, 

chuyên môn; hoạt 

động dịch vụ, tài trợ, 

vay tín dụng, vốn liên 

doanh, liên kết và các 

nguồn thu hợp pháp 

khác. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2011. 
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2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc đề nghị 

phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, bổ sung và 

chỉnh sửa cho phù hợp./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

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

- Bộ VHTTDL: BT, các TT, các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

Bộ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Sở VHTTDL; 

- UBND cấp huyện; 

- Cục kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; 

- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ VHTTDL; 

- Lưu: VT, VHCS (02), Tuấn.1000. 
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