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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số   5347 /TTr-UBND 
               

        Quảng Nam, ngày   10  tháng  9 năm  2019 
                     
 

 TỜ TRÌNH  

Đề nghị ban hành Nghị quyết "Quy định một số chính sách hỗ trợ  

phát triển Bóng đá chuyên nghiệp tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020" 

 

     

                    Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 
  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Luật Thể dục, thể thao ngày 

29/11/2006; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định 

112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Nghị định số 152/2018/NĐ-CP 

ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện 

viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; căn cứ 

khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực tế tại địa phương; UBND tỉnh kính 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết "Quy định một số chính sách 

hỗ trợ phát triển Bóng đá chuyên nghiệp tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020" 

với các nội dung như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Quảng Nam là tỉnh có phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh và 

nhiều năm liền được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng, đánh giá 

cao. Đặc biệt, bóng đá là bộ môn thể thao thu hút nhiều người hâm mộ và là nơi 

sản sinh những cầu thủ tài năng tham gia thi đấu tại các đội bóng mạnh trong cả 

nước. Sau khi chia tách tỉnh năm 1997, Đội Bóng đá Quảng Nam được thành 

lập, trực thuộc Sở Thể dục thể thao (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và 

giao cơ sở duy nhất là Sân vận động Tam Kỳ cho Đoàn Bóng đá hoạt động. Trên 

cơ sở đó, Đoàn Bóng đá Quảng Nam đã đi vào hoạt động và bắt đầu tham gia thi 

đấu giải hạng nhì quốc gia từ năm 1998, thăng hạng lên thi đấu giải hạng nhất 

vào năm 2009, đến năm 2013, Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam thăng hạng lên 

thi đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia (V.League) và đăng quang chức vô địch 

quốc gia và đạt siêu cúp quốc gia vào năm 2017. Đạt được kết quả trên là nhờ sự 

quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đồng hành của 

các nhà tài trợ, cùng với sự hỗ trợ của các Sở, ngành, địa phương, đặc biệt là sự 

hâm mộ nhiệt tình của toàn thể bà con Nhân dân Quảng Nam. 

Tuy nhiên, việc sinh hoạt ăn, ở, tập luyện, đào tạo và thi đấu vẫn còn gặp 

rất nhiều khó khăn, đó là: Hệ thống đào tạo bóng đá trẻ chưa bài bản, thiếu sự 

quan tâm, chưa có tính kế thừa nên thiếu nguồn bổ sung vận động viên (VĐV) 

có chất lượng cho đội tuyển; đội ngũ huấn luyện viên (HLV) vừa thiếu, vừa yếu. 

Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tập trung tập luyện còn nhiều khó khăn; nhà 

ở cho VĐV tuyến trẻ chưa có (hiện nay đang triển khai xây dựng), nhà ở vận 

động viên đội tuyển còn tạm bợ (sử dụng dãy nhà cấp 4 để cải tạo, bố trí nơi ở), 

sân bãi tập luyện cho các đội trẻ hiện đang sử dụng sân cỏ nhân tạo tại Tam Phú, 
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Tam Kỳ, sân bóng để tập luyện và tổ chức thi đấu đã sử dụng hơn 20 năm, nay 

xuống cấp, phương tiện đi lại chưa được trang bị... 
 

       Từ thực tế trên, để hòa nhập với xu thế chung của bóng đá Việt Nam, bóng 

đá Quảng Nam cần phải được xây dựng trên nền tảng căn bản, hướng đến sự 

chuyên nghiệp và bền vững. Với mục tiêu cải thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ 

thuật phục vụ bóng đá theo hướng xã hội hóa, chuyển giao cho doanh nghiệp có 

tư cách pháp nhân quản lý, tổ chức hoạt động Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp 

đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng thời là cầu nối giữa bóng đá chuyên nghiệp 

với công tác đào tạo các tuyến trẻ; việc xây dựng Đề án "Quy định mức hỗ trợ 

kinh phí hoạt động phát triển Bóng đá Quảng Nam" là hết sức cần thiết. 

II. Mục tiêu, quan điểm xây dựng Nghị quyết 

1. Mục tiêu: Chuyển giao Bóng đá Quảng Nam cho doanh nghiệp quản lý, 

tổ chức hoạt động theo hướng Câu lạc bộ Bóng đá chuyên nghiệp nhằm cải thiện 

hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ bóng đá theo hướng xã hội hóa, là cầu 

nối giữa bóng đá chuyên nghiệp với công tác đào tạo các tuyến trẻ. Lấy việc đào 

tạo, bồi dưỡng lực lượng tại chỗ là chính; Đội tuyển Bóng đá Quảng Nam về lâu 

dài, nòng cốt trong đội hình thi đấu là người Quảng Nam. 

Tiếp tục thi đấu ổn định ở các giải Bóng đá chuyên nghiệp và đạt thành 

tích tốt qua từng mùa giải; các Đội bóng đá trẻ tham gia đầy đủ các Giải Bóng 

đá trẻ quốc gia ở tất cả các lứa tuổi theo quy định; phấn đấu được vào vòng 

chung kết ở một số giải đấu.  

2. Quan điểm chỉ đạo: Bảo đảm thực hiện đúng quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

III. Quá trình xây dựng Nghị quyết 

1. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì rà soát, đánh 

giá cụ thể kết quả thực hiện hỗ trợ hoạt động cho Câu lạc bộ Bóng đá trong thời 

gian qua (2010 - 2018) và tiếp tục hỗ trợ hoạt động theo hướng Bóng đá chuyên 

nghiệp phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem 

xét, quyết định. 

2. Ngày 07/12/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 

1447/SVHTTDL-NVTDTT gửi các Sở, Ban, ngành và UBND thành phố Tam 

Kỳ góp ý dự thảo Đề án và đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý tại Báo cáo số 

90/BC-SVHTTDL ngày 17/5/2019. 

3. Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tình hình 

hoạt động, thi đấu của Câu lạc bộ Bóng đá và Đề án hỗ trợ phát triển Câu lạc bộ 

Bóng đá Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu ý kiến và 

hoàn chỉnh dự thảo (lần 2) gửi đến các Sở, ngành và địa phương liên quan tham 

gia góp ý tại Công văn số 646/SVHTTDL-TCKH ngày 29/5/2019. 

       4. Ngày 24/6/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 

760/SVHTTDL-TCKH gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định văn bản quy phạm 

pháp luật. 
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5. Ngày 26/6/2019, Sở Tư pháp đã thẩm định tại Báo cáo số 53/BC-STP; 

những nội dung đề nghị của Sở Tư pháp, đã tiếp thu, hoàn chỉnh Đề án và dự 

thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh. 

        6. Ngày 27/6/2019, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1464/VPUBND-

KGVX gửi các thành viên UBND tỉnh xin ý kiến thông qua dự thảo Đề án " Quy 

định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động phát triển Bóng đá Quảng Nam"; đến ngày 

02/7/2017 có 23/27 thành viên UBND tỉnh gửi lại và thống nhất thông qua. 

        7. Ngày 02/7/2019, UBND tỉnh có Tờ trình số 3796/TTr-UBND đề nghị 

HĐND ban hành Nghị quyết “Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động phát triển 

Bóng đá Quảng Nam”. 

        8. Ngày 04/7/2019, HĐND tỉnh có Công văn số 286/HĐND-VP về điều 

chỉnh nội dung chương trình họp thường lệ giữa năm 2019; trong đó đề nghị 

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn chỉnh nội dung Đề án 

“Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động phát triển Bóng đá Quảng Nam” trình 

HĐND tỉnh kỳ sau. 

        9. Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh chủ trì, mời Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND 

tỉnh và các Sở, ngành liên quan thống nhất một số nội dung Đề án để tiếp tục 

hoàn chỉnh trình HĐND tỉnh vào kỳ họp chuyên đề tháng 9/2019. 

       10. Ngày 19/8/2019, Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì, họp với Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở tài chính, Sở Tư pháp thống nhất một số nội 

dung liên quan của Đề án  

        IV. Bố cục và nội dung cơ bản của Nghị quyết 

1. Bố cục Nghị quyết gồm 05 điều như sau: 

a) Điều 1, quy định về phạm vi điều chỉnh. 

b) Điều 2, quy định về đối tượng áp dụng. 

c) Điều 3, quy định về số lượng, nội dung và mức hỗ trợ. 

d) Điều 4, quy định về nguồn kinh phí và thời gian áp dụng. 

e) Điều 5, quy định về tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản 

2.1. Về phạm vi điều chỉnh: Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí hoạt 

động phát triển Bóng đá Quảng Nam. 

2.2. Về đối tượng áp dụng 

a) Huấn luyện viên, vận động viên. 

b) Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử 

dụng nguồn kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ 

hoạt động phát triển Bóng đá Quảng Nam. 

2.3. Về số lượng, nội dung và mức hỗ trợ 

a) Số lượng: 15 HLV, 154 VĐV. 

b) Nội dung: 
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- Tiền dinh dưỡng cho HLV, VĐV của môn Bóng đá: Áp dụng bằng mức 

hỗ trợ theo định mức quy định tại Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ 

dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam, cụ thể: 

+ Đội tuyển: Trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu: 260.000 

đồng/ngày/người, trong thời gian tập luyện thường xuyên: 200.000 

đồng/ngày/người. 

+ Các đội trẻ, năng khiếu: Trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu: 

200.000 đồng/ngày/người, trong thời gian tập luyện thường xuyên: 120.000 

đồng/ngày/người 

- Hỗ trợ tiền tập luyện cho HLV, VĐV: áp dụng bằng mức hỗ trợ theo định 

mức quy định tại Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính 

phủ Quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập 

trung tập huấn, thi đấu, cụ thể: 

+ Đội tuyển: Huấn luyện viên: 215.000 đồng/ngày/người, vận động viên: 

180.000 đồng/ngày/người 

+ Các đội trẻ, năng khiếu: Huấn luyện viên: 180.000 đồng/ngày/người, vận 

động viên: 55.000 đồng/ngày/người. 

- Tiền trang phục, giày, túi xách cá nhân, bóng phục vụ tập luyện và thi đấu:  

+ Đội tuyển: Bình quân 20 triệu đồng/HLV, VĐV/năm. 

+ Các đội tuyển trẻ, năng khiếu: Bình quân 8 triệu đồng/HLV, VĐV/năm. 

c) Tổng dự toán chi dự kiến: 16.000.000.000 đồng/năm (Mười sáu tỷ 

đồng/năm).  

 2.4. Về nguồn kinh phí thực hiện và thời gian áp dụng 

a) Nguồn kinh phí thực hiện: 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng; tiền tập 

luyện; tiền trang phục, giày, túi xách cá nhân, bóng phục vụ tập luyện và thi đấu 

đối với 15 huấn luyện viên, 154 vận động viên thuộc Câu lạc bộ Bóng đá Quảng 

Nam. Việc lập dự toán, phân bổ và quản lý Ngân sách tỉnh chi hỗ trợ 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. 

- Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam đảm bảo kinh phí thực hiện các nội dung 

chi còn lại để ổn định, duy trì và phát triển Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam. 

b) Thời gian áp dụng: Kể từ năm 2019 đến hết năm 2020. 

2.5. Về tổ chức thực hiện: 

a) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 

b) Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
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c) Những nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân 

tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để giải quyết và báo 

cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 
 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị. 

(Hồ sơ kèm theo: Đề án Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động phát 

triển Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam; Dự thảo Nghị quyết "Quy định mức hỗ 

trợ kinh phí hoạt động phát triển Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam"; Báo cáo 

thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương)./. 
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