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THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN VỀ TIÊU CHUẨN TRỌNG TÀI, GIÁM SÁT, CƠ 

SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ CỦA DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC HOẠT 

ĐỘNG ĐUA CHÓ ĐỂ KINH DOANH ĐẶT CƢỢC 

Căn cứ Khoản 4 Điều 74 Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 

của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế; 

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 chuyên 

môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh 

nghiệp tổ chức hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược. 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 

Thông tƣ này quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, 

trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cƣợc. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cƣợc. 

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cƣợc đua chó 

tại Việt Nam. 

Điều 3. Cơ sở vật chất 

1. Đƣờng đua chó khép kín hoặc đƣờng đua thẳng có độ dài ít nhất là 300m; chiều 

rộng ít nhất là 06m. 

2. Mặt đƣờng đua đƣợc phủ bằng cát hoặc trồng cỏ bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Mặt đƣờng đua không lẫn vật sắc, nhọn hoặc các vật khác có thể gây thƣơng tích 

cho chó đua; 

b) Đối với mặt đƣờng đua đƣợc phủ bằng cát, lớp cát phủ có độ dày ít nhất là 0,15m; 

hạt cát mịn có đƣờng kính lớn nhất là 0,3mm và có độ kết dính; mặt đƣờng đua phải 

đƣợc làm phẳng trƣớc mỗi đợt đua; 

c) Đối với mặt đƣờng đua bằng cỏ, loại cỏ đƣợc trồng là bermuda. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-06-2017-nd-cp-kinh-doanh-dat-cuoc-dua-ngua-dua-cho-bong-da-quoc-te-338399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-79-2017-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-van-hoa-the-thao-du-lich-325335.aspx


3. Hàng rào bảo vệ đƣờng đua đƣợc làm bằng kim loại, gồm hàng rào bảo vệ bên 

ngoài đƣờng đua có chiều cao ít nhất là 01m và hàng rào bảo vệ bên trong đƣờng 

đua có chiều cao ít nhất là 0,4m. Khoảng cách từ hàng rào bên ngoài bảo vệ đƣờng 

đua đến khán giả ít nhất là 01m. 

4. Khu vực chuẩn bị 

a) Khu vực cân chó phải đƣợc bố trí ở vị trí hợp lý, gần khu vực xuất phát, có cân 

điện tử để cân chó. 

b) Khu vực nhốt chó trƣớc khi đua bảo đảm đủ chuồng nhốt đƣợc tất cả các chó đua 

trong một ngày đua. 

Mỗi chuồng nhốt chó chỉ đƣợc nhốt một con; có chiều dài ít nhất là 1,2m; chiều 

rộng ít nhất là 0,6m; chiều cao ít nhất là 0,8m. 

5. Khu vực xuất phát 

a) Khu vực xuất phát có độ rộng ít nhất là 08m. 

b) Chuồng xuất phát có ít nhất 06 hộc xuất phát, đƣợc làm bằng vật liệu cứng; mỗi 

hộc dài ít nhất là 01m; rộng ít nhất là 0,25m; cao ít nhất là 01m. Chuồng xuất phát 

có hệ thống mở cửa tự động bảo đảm tất cả các cửa đƣợc mở cùng lúc khi thỏ máy 

mồi chạy ngang qua vạch xuất phát. 

6. Khu vực đích đến 

a) Hệ thống camera chụp ảnh đích đến bằng kỹ thuật số màu có khả năng chụp ít 

nhất là 2000 vạch trong 01 giây và ghép lại thành ảnh để xác định chính xác thành 

tích chó đua khi về đích. 

b) Bảng điện tử hiển thị các thông số kết quả cuộc đua có chiều rộng ít nhất là 01m 

và chiều dài ít nhất là 3,5m. 

c) Gƣơng soi đích đến có chiều rộng ít nhất là 0,35m; chiều dài ít nhất là 1,7m, đƣợc 

đặt vuông góc với vạch đích và đối diện vị trí đặt camera chụp ảnh xác định thành 

tích. 

7. Khu vực chặn chó sau khi đua có 02 rào chặn chó bằng lƣới; rào thứ nhất đƣợc 

đặt sau đích đến ít nhất là 50m; rào thứ hai đƣợc đặt sau đích đến ít nhất là 100 m. 

8. Độ chiếu sáng tại đƣờng đua bảo đảm theo quy định sau: 

a) Độ chiếu sáng tại khu vực đích đến ít nhất là 1.500 lux; 

b) Độ chiếu sáng trên đƣờng đua trƣớc khu vực trung tâm khán đài ít nhất là 650 

lux; 

c) Độ chiếu sáng trên đƣờng đua trƣớc khu vực hai bên khán đài ít nhất là 500 lux; 

d) Độ chiếu sáng tại các khu vực khác trên đƣờng đua ít nhất là 350 lux. 

9. Phòng Điều khiển thỏ máy mồi thông qua hệ thống điện đƣợc thiết kế để bao quát 

toàn bộ đƣờng đua. 



10. Có khu vực thay đồ, nhà vệ sinh. 

Điều 4. Trang thiết bị 

1. Trang thiết bị cho chó, đua bao gồm: Rọ mõm; áo có màu dễ phân biệt với chó 

đua khác và đúng mã số tƣơng ứng với vị trí chuồng xuất phát của chó đua trong 

cùng một lƣợt đua. 

2. Trang thiết bị cho các thành viên trọng tài, giám sát bao gồm: Ống nhòm và bộ 

đàm liên lạc dùng trong nội bộ, đƣợc phát trƣớc cuộc đua. 

3. Thỏ máy mồi chạy theo đƣờng đua chó chạy, trƣớc chó đua dẫn đầu từ 05m đến 

08 m. 

4. Hệ thống camera tại khu vực chuẩn bị, khu vực xuất phát, khu vực đích đến và 

trên đƣờng đua đƣợc liên kết chặt chẽ với nhau, bảo đảm giám sát đƣợc toàn bộ quá 

trình diễn ra cuộc đua. 

Điều 5. Trọng tài, giám sát 

1. Trọng tài, giám sát do doanh nghiệp kinh doanh đặt cƣợc đua chó lựa chọn phải 

bảo đảm các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Từ đủ 18 tuổi trở lên; 

b) Có phẩm chất đạo đức tốt; 

c) Nắm vững Điều lệ đua chó. 

2. Một cuộc đua chó bảo đảm có Ban trọng tài, gồm ít nhất 06 trọng tài, cụ thể: 

Trọng tài chính, trọng tài cân, trọng tài nhận dạng, trọng tài xuất phát, trọng tài đích 

đến, trọng tài thƣ ký. 

3. Nhiệm vụ của các trọng tài 

a) Trọng tài chính có nhiệm vụ: Phân công nhiệm vụ cho các trọng tài; quyết định 

chó đua bị loại ra trƣớc khi diễn ra cuộc đua nếu phát hiện có vi phạm Điều lệ đua 

hoặc quy định của pháp luật; ra các quyết định cuối cùng của Ban trọng tài về cuộc 

đua trên cơ sở xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của các trọng tài khác; ký và gửi 

Hội đồng giám sát cuộc đua biên bản xác định kết quả cuộc đua. 

b) Trọng tài cân có nhiệm vụ: Cân chó đua trƣớc khi cuộc đua bắt đầu; bốc thăm số 

chuồng xuất phát cho chó đua trong phạm vi hoạt động của camera, với sự chứng 

kiến của chủ sở hữu chó đua hoặc ngƣời huấn luyện chó đua, hoặc ngƣời chăm sóc 

chó đua; ký biên bản xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao và gửi cho 

trọng tài thƣ ký. 

c) Trọng tài nhận dạng có nhiệm vụ: Nhận dạng chó đua theo tên, đặc điểm nhận 

dạng, mã số, màu áo đã đăng ký; ký biên bản xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ 

đƣợc giao và gửi cho trọng tài thƣ ký. 

d) Trọng tài xuất phát có nhiệm vụ: Đƣa chó đua vào vị trí hộc xuất phát; phát lệnh 

xuất phát cuộc đua; theo dõi sức khỏe và biểu hiện của chó đua; giám sát việc đƣa 



chó đua về khu vực nhà cân sau khi chó đua về đích; ký biên bản xác định kết quả 

thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao và gửi cho trọng tài thƣ ký. 

đ) Trọng tài đích đến có nhiệm vụ: Xác định thứ hạng về đích của từng chó đua; ký 

biên bản xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao và gửi cho trọng tài thƣ ký. 

e) Trọng tài thƣ ký có nhiệm vụ: Tổng hợp, ký và gửi biên bản xác định kết quả thực 

hiện nhiệm vụ đƣợc giao của các trọng tài cho trọng tài chính. 

4. Giám sát phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm b và điểm c Khoản 1 Điều 

này và đã qua thực tế hoạt động trong lĩnh vực công tác từ đủ 5 năm trở lên. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 

Thông tƣ này. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tƣ này. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

Thông tƣ này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 5 năm 2018. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vƣớng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, 

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

quyết./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ƣơng Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tòa án Nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Cơ quan Trung ƣơng của các tổ chức 

chính trị - xã hội; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tƣ 

pháp; 

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính 



phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; 

Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

- Bộ trƣởng, các Thứ trƣởng Bộ 

VHTTDL; 

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực 

thuộc Bộ VHTTDL; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành 

phố trực thuộc TW; 

- Lƣu VT, TCTDTT (20) M(350). 

 


