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Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

 

 

I. TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO BÓNG ĐÁ TRẺ TẠI CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ 

QUẢNG NAM 

 Bóng đá là môn thể thao “Vua” và được xác định là môn thể thao mũi nhọn 

của thể thao Quảng Nam. Thời gian qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh và sự hỗ trợ tích cực của các ngành, đoàn thể; sự ủng hộ, hưởng ứng, 

động viên nhiệt tình của Nhân dân; đặc biệt là sự nỗ lực của ngành Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Quảng Nam đã duy trì và phát triển theo 

hướng Bóng đá chuyên nghiệp (BĐCN); ngoài Đội tuyển đang thi đấu tại giải BĐCN 

Việt Nam thì còn tập trung đào tạo các đội bóng đá trẻ U11, U13, U15, U17, U19, 

U21; các đội bóng đá trẻ này là nguồn lực bổ sung, kế cận kịp thời lực lượng vận 

động viên (VĐV) được bổ sung cho Đội Bóng đá Quảng Nam. Từ công tác đào tạo, 

phát triển bóng đá trẻ của tỉnh, Quảng Nam đã tích cực giới thiệu và đóng góp một số 

VĐV nòng cốt cho các đội tuyển cấp quốc gia.  

Thành tích Đội Bóng đá Quảng Nam đã giành được qua các năm: Năm 2008, 

Vô địch giải hạng Nhì và thăng hạng Nhất. Năm 2014, Vô địch giải hạng Nhất và 

thăng hạng lên thi đấu tại giải Vô địch Quốc gia. Từ năm 2015 - 2020, thi đấu giải Vô 

địch Quốc gia và giải Cúp Quốc gia; thành tích đạt được qua các năm là: 2016, đạt 

huy chương Đồng giải Cúp Quốc gia; năm 2017, đạt Cúp vô địch giải Vô địch Quốc 

gia, đạt Siêu Cúp Quốc gia và đạt huy chương Đồng giải Cúp Quốc gia; Năm 2018 

và 2019, đạt huy chương Bạc. Năm 2020; do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ 

quan, Đội Bóng đá Quảng Nam đã thi đấu không hiệu quả và phải xuống thi đấu giải 

hạng Nhất mùa giải 2021. 

 Thành tích nổi trội của các đội bóng đá trẻ (U13, U15, U17, U19, U21) đạt 

được qua các năm: Năm 2016, thi đầu vào vòng chung kết giải Vô địch U17 Quốc gia 

và giải Vô địch U19 Quốc gia; năm 2018, Đội U13 đã thi đấu xuất sắc vào vòng 

Chung kết giải U13 toàn quốc; năm 2020, tham gia thi đấu Giải Bóng đá vô địch U15 

Quốc gia, kết quả xếp vị thứ 1/5 đội tham gia và vào vòng chung kết xếp vị thứ 3/4; 

Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc, vòng chung kết xếp vị thứ 3/4; đặc biệt là 
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Đội U19 và U21 thi đấu xuất sắc ở Giải Bóng đá hạng Ba Quốc gia lên Giải Bóng đá 

hạng Nhì Quốc gia. 

Để có được kết quả nêu trên là sự phấn đấu nổ lực không ngừng, sự cố gắng 

của các VĐV bóng đá trẻ và sự hỗ trợ, tăng cường VĐV từ các trung tâm, các CLB 

Bóng đá trên toàn quốc để bổ sung lực lượng cho Đội Bóng đá Quảng Nam. Đặc biệt, 

Quảng Nam đã đào tạo được một số VĐV xuất sắc nhiều lần được tập trung và thi 

đấu cho đội tuyển quốc gia, như: Đinh Thanh Trung, Nguyễn Huy Hùng, Phạm Văn 

Cường, Huỳnh Tấn Sinh và Hà Minh Tuấn. Trong các năm gần đây, CLB Bóng đá 

Quảng Nam có một số VĐV được tập trung các đội tuyển trẻ quốc gia như: Huỳnh 

Tấn Sinh, Võ Văn Toàn, Trần Tâm, Võ Minh Hiếu. Tiêu biểu nhất là VĐV Huỳnh 

Tấn Sinh đã thi đấu thành công ở giải bóng đá U19 Châu Á và lần đầu tiên góp phần 

tham dự Vòng chung kết U20 World Cup tại Hàn Quốc năm 2017; tham gia cùng Đội 

tuyển Bóng đá U22 Việt Nam thi đấu xuất sắc giành huy chương Vàng môn Bóng đá 

Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2019 (SeaGames 30) tại Philippines, đây 

là thành tích đi vào lịch sử của Bóng đá Việt Nam trong suốt 60 năm chờ đợi của 

người hâm mộ và Nhân dân cả nước. Ngoài ra, đã có nhiều lượt VĐV bóng đá trẻ 

Quảng Nam được triệu tập lên các đội tuyển bóng đá trẻ Quốc gia để tập luyện, thi 

đấu các giải quốc tế. 

Hiên nay, CLB Bóng đá Quảng Nam có 210 người, trong đó: Ban lãnh đạo, các 

bộ phận giúp việc 12 người; Huấn luyện viên (HLV) 15 người; Đội tuyển có 30 VĐV 

(không tính VĐV ngoại); các đội bóng đá trẻ có 153 VĐV (từ U11-U21). 

Qua 10 năm chuyển đổi cơ chế quản lý từ đơn vị sự nghiệp Nhà nước sang 

doanh nghiệp quản lý. Trong thời gian qua Bóng đá Quảng Nam không ngừng phát 

triển và hoàn thiện theo định hướng phát triển BĐCN. Để có được kết quả như ngày 

hôm nay, ngoài sự nỗ lực của toàn ngành, Bóng đá Quảng Nam luôn nhận được sự 

quan tâm hỗ trợ kinh phí của lãnh đạo tỉnh, sự tài trợ, đầu tư của các doanh nghiệp. 

Hằng năm, ngoài kinh phí ngân sách hỗ trợ, doanh nghiệp phải chi phí khoản kinh 

phí gấp ba lần so với nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh để đầu tư, hỗ trợ cho Bóng đá 

Quảng Nam phát triển, cụ thể là: Tổng chi cho Bóng đá Quảng Nam qua 10 năm là 

548,8 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 141 tỷ đồng và doanh nghiệp đầu tư 

407.8 tỷ đồng. 

Trong nhưng năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và sự hỗ 

trợ, ủng hộ của các ngành chức năng và người hâm mộ Quảng Nam. Từ nguồn hỗ trợ 

ổn định tăng dần từ ngân sách tỉnh qua các năm cùng với nguồn tài trợ, hỗ trợ rất lớn 

của doanh nghiệp có tâm huyết đã giúp CLB Bóng đá Quảng Nam đảm bảo nguồn tài 

chính hoạt động có hiệu quả; đặc biệt là đối với công tác đạo tạo bóng đá trẻ. Đội ngũ 

HLV tâm huyết, yêu nghề, tích cực học tập nâng cao kinh nghiệm và không ngừng 
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bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn do Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam, 

LĐBĐ châu Á tổ chức. Tập thể lãnh đạo và nhân viên của CLB thường xuyên nghiên 

cứu học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, điều hành 

theo cơ chế BĐCN nên đã có những đóng góp tích cực vào thành công chung của 

Bóng đá Quảng Nam.  

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, sự nghiệp Bóng đá Quảng Nam vẫn còn 

một số khó khăn nhất định. Hệ thống đào tạo bóng đá trẻ tuy có chuyển biến tích cực 

nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Nguyên nhân là do việc tuyển dụng, đào tạo 

VĐV tại các đội bóng đá trẻ thiếu ổn định, chưa liên tục, chưa có tính kế thừa. Đào 

tạo VĐV bóng đá trẻ chưa đáp ứng được chuyên môn để chuyển lên thi đấu trong Đội 

Bóng đá tỉnh. Vì vậy, Đội Bóng đá Quảng Nam chủ yếu hợp đồng chuyển nhượng 

các VĐV là người ngoài tỉnh. Đây là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến sự 

thiếu hụt về lực lượng VĐV là người Quảng Nam, đồng thời tiêu tốn rất nhiều chi phí 

cho công tác chuyển nhượng VĐV. Đội ngũ cán bộ quản lý, HLV bóng đá còn thiếu, 

chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của BĐCN và yêu cầu phát triển của bóng 

đá hiện đại. HLV các đội bóng đá trẻ đã đầu tư nghiên cứu, học tập nhưng vẫn còn 

thiếu kinh nghiệm trong công tác tuyển chọn, huấn luyện. Việc học phổ thông hiện 

nay của các VĐV phụ thuộc nhiều vào chương trình học tập nên không đảm bảo thời 

gian, khối lượng tập luyện theo kế hoạch huấn luyện chuyên môn. VĐV cùng một độ 

tuổi, cùng khối lớp nhưng phải chia thành hai buổi học khác nhau nên gặp rất nhiều 

khó khăn cho công tác huấn luyện, đào tạo chuyên sâu. Cơ sở vật chất hằng năm 

được quan tâm đầu tư, sửa chữa nhưng chưa đồng bộ, chỉ giải quyết tạm thời trước 

mắt, chưa có tính dài hạn nên đã làm ảnh hưởng đến công tác đào tạo và tổ chức thi 

đấu. Địa điểm làm việc của CLB Bóng đá phải thuê nhà dân; khu nhà ở dành cho 

VĐV còn chật, chưa đảm bảo diện tích, không đảm bảo việc sinh hoạt của các VĐV; 

đối với nhà ở cho VĐV các đội bóng đá trẻ (U11-U21) đang xây dựng và cuối năm 

2020 đưa vào sử dụng (hiện nay vẫn còn ở gầm khán đài A sân vận động). Hiện nay 

chỉ có duy nhất 01 sân vận động Tam Kỳ làm sân tập luyện và thi đấu cho Đội Bóng 

đá Quảng Nam và chưa có sân tập phụ; đang sử dụng sử dụng chung với thành phố 

Tam Kỳ sân cỏ nhân tạo 11 người để phục vụ cho việc tập luyện thường xuyên của 

các đội bóng trẻ, nên rất bị động, không đáp ứng được yêu cầu tập luyện chuyên môn 

cho các đội bóng đá trẻ. Các thiết bị, phòng tập chuyên môn, hỗ trợ tập luyện thể lực 

chưa được trang bị, một số hạng mục cơ sở mang tính đặc thù cho BĐCN chưa được 

đầu tư, cải tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn và chưa đúng quy định của 

LĐBĐ Việt Nam, LĐBĐ châu Á. 

Nhìn chung, mô hình chuyển giao bóng đá cho doanh nghiệp quản lý và đầu tư 

hoạt động trên cơ sở ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí như đang thực hiện là 
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hiệu quả. Hằng năm Bóng đá Quảng Nam nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ 

đạo, tạo điều kiện bố trí nguồn kinh phí ổn định theo từng giai đoạn và nguồn tài 

chính từ doanh ngiệp tài trợ. Tuy nhiên, với yêu cầu ngày càng phát triển theo hướng 

chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững thì vẫn cần rất nhiều sự quan tâm đầu tư đồng 

bộ từ cơ sở vật chất đến nguồn kinh phí phục vụ cho công tác huấn luyện, đào tạo 

bóng đá trẻ để tạo nguồn cho phát triển BĐCN của Quảng Nam trong thời gian tới. 

 

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 Bóng đá là một trong những môn thể thao được đón nhận sự quan tâm của toàn 

xã hội, được mọi người hâm mộ nhất tại Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói 

riêng. Vì vậy, Bóng đá được mệnh danh là môn thể thao “Vua”. Ngoài việc tập luyện 

môn bóng đá để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, hưởng thụ văn hóa tinh thần 

cho Nhân dân; Bóng đá còn mang lại uy tín và danh tiếng, danh dự cho địa phương. 

Thành tích của Bóng đá ở các cấp độ có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy tinh 

thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần nâng cao vị thế thể thao 

trong quá trình hội nhập quốc tế. Vượt ra ngoài vai trò của một môn thể thao thuần 

túy, Bóng đá đã hội tụ những yếu tố chính trị, xã hội và trở thành môn thể thao có 

ảnh hưởng sâu rộng nhất trong đời sống nhân dân. Vì vậy, việc xây dựng phát triển 

BĐCN ở Quảng Nam không chỉ là mục tiêu, là nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch mà còn là kỳ vọng chung của Nhân dân và toàn xã hội. 

 Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh, sự đồng hành của doanh nghiệp và các nhà tài trợ, cùng với sự 

phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là sự hâm mộ, ủng 

hộ nhiệt tình của toàn thể Nhân dân tỉnh nhà, Bóng đá Quảng Nam đã được đầu tư 

phát triển và đạt nhiều thành tích khích lệ.  

Sau gần 20 năm đầu tư cho phát triển thể thao nói chung và phát triển sự 

nghiệp bóng đá nói riêng; Bóng đá Quảng Nam đã có đội tuyển thi đấu ở các giải đấu 

cao nhất của Bóng đá Việt Nam và chỉ giới hạn chọn 14 đội bóng tiêu biểu nhất trong 

cả nước tham gia thi đấu ở giải BĐCN của Việt Nam. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 20 

năm tái lâp tỉnh Quảng Nam (1997 - 2017), Bóng đá Quảng Nam đã tri ân sự quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, 

ngành, đoàn thể và Nhân dân tỉnh nhà với thành tích thi đấu đạt Cúp Vô địch Quốc 

gia, đạt Siêu Cúp Quốc gia và huy chương Đồng giải Cúp Quốc gia năm 2017. 

Đồng thời, qua 02 năm thực hiện Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND ngày 

03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành tích tiêu biểu trong công tác đào tạo 

bóng đá trẻ là tham gia thi đấu Giải Bóng đá vô địch U15 Quốc gia, kết quả xếp vị 

thứ 1/5 đội và vào vòng chung kết xếp vị thứ 3/4; Giải Bóng đá thiếu niên (U13) toàn 



5 

quốc, vòng chung kết xếp vị thứ 3/4; đặc biệt là Đội U19 và U21 thi đấu xuất sắc ở 

Giải Bóng đá hạng Ba Quốc gia lên Giải Bóng đá hạng Nhì Quốc gia. 

Trong thời gian qua, các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho các 

hoạt động chuyên môn, sinh hoạt hằng ngày của tập thể cán bộ, HLV, VĐV tại CLB 

Bóng đá Quảng Nam đã được UBND tỉnh quan tâm đầu tư, sự tài trợ hỗ trợ tích cực 

của doanh nghiệp cho phát triển Bóng đá Quảng Nam theo định hướng BĐCN. Tuy 

nhiên đến nay, việc sinh hoạt ăn, ở, tập luyện, đào tạo và thi đấu dành cho VĐV bóng 

đá còn gặp nhiều khó khăn như: Hệ thống đào tạo bóng đá trẻ chưa có phương án cụ 

thể, thiếu tính liên tục, chưa có tính kế thừa nên thiếu nguồn bổ sung VĐV có chất 

lượng cho Đội Bóng đá Quảng Nam; đội ngũ HLV vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về 

chất lượng chuyện môn. Cùng với đó, cơ sở vật chất phục vụ cho tập luyện, thi đấu 

được đầu tư từ những ngày đầu tái lập tỉnh nên có phần xuống cấp, hư hỏng, không 

còn phù hợp, thiếu tính đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu; nhà ở VĐV đội tuyển tỉnh 

còn tạm bợ (sử dụng dãy nhà cấp 4 để cải tạo, bố trí nơi ở); nhà ở cho VĐV các đội 

bóng đá trẻ (U11-U21) đã được đầu tư xây dựng nhưng dự kiến đến cuối năm 2020 

mới hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng vẫn chưa có trang thiết bị và hạ tầng kỹ 

thuật. Sân bãi tập luyện cho các đội bóng đá trẻ hiện đang tạm sử dụng sân cỏ nhân 

tạo tại Tam Phú của thành phố Tam Kỳ. Sân vận động Tam kỳ được sử dụng tập 

luyện và tổ chức thi đấu đã hơn 20 năm, mặc dù trong các năm qua được tỉnh quan 

tâm nâng cấp, sửa chữa nhưng với nguồn kinh phí đầu tư còn ít, chưa đồng bộ nên 

chưa đảm bảo yêu cầu cho tập luyện và thi đấu.  

 Từ thực tế điều kiện nêu trên, để tiếp tục đầu tư phát triển Bóng đá Quảng Nam 

theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập tích cực với xu thế phát triển chung của bóng đá 

Việt Nam thì sự nghiệp Bóng đá Quảng Nam cần phải tiếp tục được quan tâm đầu tư 

xây dựng theo tính hệ thống, khoa học căn bản và hướng đến sự chuyên nghiệp, bền 

vững từ việc đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho 

công tác huấn luyện đến công tác đánh giá, tuyển chọn, tổ chức tập luyện, thi đấu 

theo hệ thống BĐCN Việt Nam. Định hướng phát triển BĐCN theo hướng xã hội hóa 

và hoạt động theo Quy chế BĐCN của LĐBĐ Việt Nam. Hiện nay cần tập trung đầu 

tư có chiến lược, lâu dài cho công tác đào tào và phát triển bóng đá trẻ để kịp thời bổ 

sung nguồn lực VĐV kế cận cho Đội Bóng đá Quảng Nam. Đảm bảo về lâu dài, nòng 

cốt trong đội hình thi đấu của Đội Bóng đá Quảng Nam là VĐV người Quảng Nam. 

Vì vậy, việc xây dựng Đề án “Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại 

Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” là hết sức cần thiết. Tương 

lai hướng đến xây dựng Bóng đá Quảng Nam trở thành Trung tâm phát triển BĐCN 

của Việt Nam ở khu vực miền Trung. 
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III. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

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

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

phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thể dục, thể thao; 

 - Nghị định 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng11 năm 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; 

 - Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao; 

 - Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030”; 

 - Chỉ thị 97/CT-BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển Bóng đá 

Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; 

 - Thông tư số 18/2019/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng11 năm 2019 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập 

huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với HLV, VĐV thể 

thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu;  

- Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng10 năm 2020 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV thể thao thành tích cao, 

VĐV thể thao thành tích; 

 - Kế hoạch số 4791/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về phát triển CLB Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; 

 - Quy chế BĐCN (có sửa đổi và bổ sung năm 2015) do Tổng Cục trưởng Tổng 

cục thể dục thể thao phê duyệt ngày 10 tháng12 năm 2014, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam 

ban hành ngày 10 tháng12 năm 2014. 
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IV. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN  

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung: 

- Xây dựng, phát triển Bóng đá Quảng Nam theo hướng chuyên nghiệp, toàn 

diện và bền vững. Đội Bóng đá Quảng Nam về lâu dài, nòng cốt trong đội hình thi 

đấu là VĐV người Quảng Nam. 

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài năng bóng đá trẻ của tỉnh từng 

bước bổ sung, cung cấp lực lượng VĐV đảm bảo chất lượng chuyên môn cho các đội 

trẻ tuyến trên; đặc biệt là cho Đội Bóng đá Quảng Nam và các đổi tuyển trẻ Quốc gia 

trong thời gian tới. 

- Hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo các đội bóng đá trẻ từ U11-U12-

U13, U15- U17, U19-U21 để tập trung huấn luyện tham gia các giải thi đấu bóng đá 

trẻ cấp quốc gia; tạo nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng bổ sung cho Đội Bóng đá 

Quảng Nam.  

- Xây dựng Đội Bóng đá Quảng Nam tiếp tục phấn đấu trong thời gian ba năm 

phải lên lại hạng chuyên nghiệp (V.League), sớm nhất là lên ngay trong năm 2021, 

thi đấu ổn định tại giải BĐCN và đạt thành tích tốt nhất qua từng mùa giải. Các đội 

bóng đá trẻ tham gia thi đấu đầy đủ các giải bóng đá trẻ quốc gia theo quy định; phấn 

đấu được vào vòng chung kết ở một số giải.  

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Tham gia đấu và dự kiến thành tích đạt được: 
 

TT Tên giải 
Chỉ tiêu thi đấu 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Giải Hạng nhất 
Vào Tốp 2 Lên lại hạng 

V.League 

Vào Tốp 8 Vào Tốp 6 Vào Tốp 6 

2 Giải Cúp QG Thi đấu cọ xát Vào Tốp 5 Vào  Bán kết Vào Bán kết Vào  Bán kết 

3 Giải U21 
Thi đấu giải 

hạng 2 

Thi đấu ĐHTT 

toàn quốc 

Thi đấu        

giải hạng 2 

Thi đấu        

giải hạng 2 

Vào vòng 

chung kết 

4 Giải U19 
Thi đấu cọ xát Thi đấu        cọ 

xát 

Thi đấu        

cọ xát 

Vào vòng 

chung kết 

Vào vòng 

chung kết 

5 Giải U17 
Thi đấu cọ xát Thi đấu        cọ 

xát 

Thi đấu        

cọ xát 

Vào vòng 

chung kết 

Vào vòng 

chung kết 

6 Giải U15 
Thi đấu cọ xát Vào vòng 

chung kết 

Vào vòng 

chung kết 

Vào vòng 

chung kết 

Vào vòng 

chung kết 

7 Giải U13 
Thi đấu cọ xát Vào vòng 

chung kết 

Vào vòng 

chung kết 

Vào vòng 

chung kết 

Vào vòng 

chung kết 
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2. Chỉ tiêu đào tạo: 

a. Số lượng VĐV bóng đá trẻ từ U11-U21 (bao gồm thủ môn tuyến U11-U13) 

được tập trung đào tạo, huấn luyện: 

- Năm 2021-2022: 184 VĐV (NS tỉnh hỗ trợ 184/196 VĐV theo Kế hoạch số 

4791/KH-UBND ngày 19/8/2020). 

- Năm 2023-2025: 195 VĐV (NS tỉnh hỗ trợ 195/202 VĐV theo Kế hoạch số 

4791/KH-UBND ngày 19/8/2020). 

b. Số lượng HLV bóng đá trẻ từ U11-U21 và đào tạo thủ môn tuyến U11-U13:  

- Năm 2021-2025: 12 HLV (NS tỉnh hỗ trợ 12/16 HLV theo Kế hoạch số 

4791/KH-UBND ngày 19/8/2020). 
 

(Phụ lục số 01 về chỉ tiêu VĐV, HLV theo Kế hoạch số 4791/KH-UBND ngày 

19/8/2020). 

 

V. PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, MỨC HỖ TRỢ, NGUỒN 

KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ CƠ CHẾ LIÊN QUAN 

1. Pham vi điều chỉnh: 

Đề án này hỗ trợ đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai 

đoạn 2021-2025. 

2. Đối tƣơng áp dụng: 

2.1. Các đội bóng đá trẻ từ U11-U12-U13, U15- U17, U19-U21 và đào tạo thủ 

môn tuyến U11-U13 được cấp có thẩm quyền ra quyết định tuyển dụng, tập trung tập 

luyện tại CLB Bóng đá Quảng Nam phục vụ cho việc đào tạo tham gia thi đấu các 

giải thi đấu bóng đá trẻ quốc gia và tạo nguồn VĐV có chất lượng cao bổ sung cho 

Đội Bóng đá Quảng Nam. 

2.2. Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ: HLV, VĐV các đội bóng đá trẻ từ 

U11-U12-U13, U15- U17, U19-U21 và đào tạo thủ môn tuyến U11-U13. 

3. Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ 

3.1. Chế độ dinh dưỡng, chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm, chế độ trợ cấp của 

HLV, VĐV cho các đội bóng đá trẻ (U11-U21) và đào tạo thủ môn tuyến U11-U13:  

a. Chế độ dinh dưỡng cho HLV, VĐV áp dụng theo quy định tại Thông tư số 

86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh 

dưỡng đặc thù đối với HLV thể thao thành tích cao, VĐV thể thao thành tích cao; cụ 

thể như sau: 

- VĐV, HLV đội tuyển trẻ cấp tỉnh (U19-U21) :  

+ Mức chi trong thời gian tập trung tập huấn theo quyết định của cấp có thẩm 

quyền: 200.000 đồng/người/ngày. 
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+ Mức chi trong thời gian tập trung thi đấu: 240.000 đồng/người/ngày (số ngày 

được hỗ trợ không quá 90 ngày/1 năm). 

 - VĐV, HLV các đội tuyển trẻ cấp tỉnh (từ U13, U15, U17) :  

+ Mức chi trong thời gian tập trung tập huấn theo quyết định của cấp có thẩm 

quyền: 200.000 đồng/người/ngày. 

+ Mức chi trong thời gian tập trung thi đấu: 240.000 đồng/người/ngày (số ngày 

được hỗ trợ không quá 40 ngày/1 năm). 

- VĐV, HLV các đội U11- U12 và đào tạo thủ môn tuyến U11-U13: Mức chi 

trong thời gian tập trung tập huấn theo quyết định của cấp có thẩm quyền: 160.000 

đồng/người/ngày. 

b. Hỗ trợ tiền công tập huấn, thi đấu cho HLV, VĐV áp dụng theo 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 trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu, như sau: 

- Mức chi hỗ trợ tập huấn và thi đấu các đội tuyển trẻ (từ U13-U21):  

+ HLV: 180.000 đồng/người/ngày. 

+ VĐV: 75.000 đồng/người/ngày. 

- Mức chi hỗ trợ tập huấn và thi đấu các đội bóng U11-U12 và đào tạo thủ môn 

U11-U13:  

+ HLV: 180.000 đồng/người/ngày. 

+ VĐV: 55.000 đồng/người/ngày. 

c. Hỗ trợ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của HLV, VĐV thực hiện theo qui định tại 

Thông tư số 18/2019/TT- BLĐTBXH ngày 08/11/2019 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, cụ thể như sau: 

- Năm 2021-2022:  

+ HLV các đội tuyển trẻ (U11-U21) và HLV đào tạo thủ môn tuyến U11-U13: 

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 1.405.000 

đồng/người/tháng;  

(3.920.000đ LTTV x (5% LTT tăng hằng năm + 107% qua đào tạo) x 32% 

BHXH); (gồm: 25,5% BHXH, BHYT 4,5%, BHTN 2%). 

+ VĐV (U11-U21) và VĐV thủ môn tuyến U11-U13:  

. Chế độ bảo hiểm y tế: 580.000đồng/người/năm; 

. Chế độ bảo hiểm tai nạn: 120.000đồng/người/năm.  

- Năm 2023-2025:  

+ HLV các đội bóng đá trẻ (U11-U21) và HLV đào tạo thủ môn tuyến U11-

U13: Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 1.468.000 

đồng/người/tháng;  



10 

(3.920.000đ LTTV x (10% tăng hằng năm + 107% qua đào tạo) x 32% 

BHXH); (gồm:25,5% BHXH, BHYT 4,5%, BHTN 2%). 

+ VĐV (U11-U21) và VĐV thủ môn tuyến U11-U13:  

. Chế độ bảo hiểm y tế: 630.000đồng/người/năm;  

. Chế độ bảo hiểm tai nạn: 170.000đồng/người/năm. 

d. Hỗ trợ các chế độ khác:  

d1. Chế độ tiền ngủ tập huấn và thi đấu cho VĐV, HLV các đội bóng đá trẻ (từ 

U13-U21) 300.000 đồng/người/ngày (Thời gian hỗ trợ không quá 90 ngày/năm đối 

với đội tuyển trẻ U19-U21; không quá 40 ngày/năm đối với các đội tuyển trẻ U13, 

U15, U17). 

d2. Chế độ hỗ trợ tiền trang phục, giày, túi xách, bóng phục vụ tập luyện và thi 

đấu:  

- Giai đoạn 2021-2022: 

+ VĐV, HLV các đội bóng đá trẻ (U13-U21): 8.000.000 đồng/người/năm. 

+ VĐV, HLV các đội bóng đá U11-U12 và thủ môn U11-U13: 6.000.000 

đồng/người/năm. 

- Giai đoạn 2023-2025: 

+ VĐV, HLV các đội bóng đá trẻ (U13-U21): 10.000.000 đồng/người/năm; 

+ VĐV, HLV các đội bóng đá trẻ U11-U12 và thủ môn U11-U13: 8.000.000 

đồng/người/năm. 

* Định mức hỗ trợ chế độ dinh dưỡng, chế độ tiền công, chế độ trợ cấp của 

HLV, VĐV cho các đội bóng đá trẻ tại tại Đề án này sẽ thay đổi khi có văn bản thay 

thế các văn bản quy định hiện hành nêu trên (nếu có). 

 4. Nguồn kinh phí thực hiện: 

Tổng nhu cầu kinh phí để đảm bảo hoạt động của Bóng đá Quảng Nam giai 

đoạn 2021-2025: 437,703 tỷ đồng (bình quân 87,54 tỷ đồng/năm); trong đó:  

4.1. Chi cho Đội Bóng đá Quảng Nam 294,575 tỷ đồng (DN tài trợ đầu tư toàn 

bộ chi phí cho Đội tuyển).  

4.2. Chi đào tạo các đội bóng đá trẻ U11, U12, U13, U15, U17, U19-U21 và 

đào tạo thủ môn U11 - U13 là 143,128 tỷ đồng. 

- Trong đó, ngân sách tỉnh cân đối từ nguồn dự toán chi sự nghiệp thể dục thể 

thao hằng năm 20% (trên tổng nhu cầu kinh phí hoạt động của các đội bóng đá tại 

CLB Bóng đá Quảng Nam) để chi phí đào tạo và thi đấu các đội bóng đá trẻ (U11-

U21). Nguồn thu khai thác trên sân vận động (bán vé, quảng cáo trên sân) từ 0,5-

1%/năm, tùy vào thực tế khi Đội Bóng đá Quảng Nam thi đấu ở giải hạng Nhất, giải 

V.League. Phần còn lại, doanh nghiệp cân đối từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu 

tài trợ,...79%/năm; số tiền tương ứng theo từng giai đoạn, cụ thể như sau: 
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a. Tổng nhu cầu chi phí cho các đội bóng đá trẻ (U11-U21) và đào tạo thủ môn 

tuyến U11-U13 giai đoạn 2021-2025: 143,128 tỷ đồng; trong đó:  

- Ngân sách tỉnh: Trên cơ sở các định mức chi tại Khoản 3, Phần V của Đề án, 

tính tương ứng với chỉ tiêu số lượng VĐV, HLV giai đoạn 2021-2025 là: 109,752 tỷ 

đồng. Tuy nhiên đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ 88 tỷ đồng, theo từng giai đoạn như 

sau:  

+ Năm 2021-2022 (184 VĐV, 11 HLV): 17 tỷ đồng/năm (02 năm x 17 tỷ đồng 

= 34 tỷ đồng).  

+ Năm 2023-2025 (195 VĐV, 12 HLV): 18 tỷ đồng/năm (02 năm x 18 tỷ đồng 

= 54 tỷ đồng). 

- Giao đơn vị chi từ nguồn thu khác (thu bán vé và quảng cáo trên sân): 4,4 tỷ 

đồng, cụ thể là: 

+ Năm 2021-2022: 0,7 tỷ đồng/năm (02 năm x 0,7 tỷ đồng = 1,4 tỷ đồng). 

+ Năm 2023-2025:  1 tỷ đồng/năm (03 năm x 1 tỷ đồng = 3 tỷ đồng). 

- Phần chi phí cho các đội bóng đá trẻ (U11-U21) và đào tạo thủ môn U11 - 

U12 còn lại do doanh nghiệp tài trợ (Công ty CP Đầu tư QNK Quảng Nam) thực 

hiện: 50,728 tỷ đồng. 

b. Hình thức chi: 

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách cho HLV, VĐV quy định tại Đề án 

này được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh trong dự toán ngân sách thể dục thể thao 

hằng năm để hỗ trợ đào tạo bóng đá trẻ tại CLB Bóng đá Quảng Nam. Giao nhiệm vụ 

cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết hợp đồng với CLB Bóng đá Quảng Nam 

thực hiện các yêu cầu về công tác chuyên môn, đào tạo VĐV bóng đá trẻ phát triển 

toàn diện các đội bóng từ U11-U21, đáp ứng nhu cầu hiên tại và hướng đến lâu dài 

cho bóng đá tỉnh nhà, phù hợp với sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam theo 

hướng BĐCN. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổng kết, đánh giá 

kết quả từng năm để làm căn cứ thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán nguồn kinh 

phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước giao hằng năm (theo các định mức quy định tại  

Khoản 3, Phần V của Đề án này). 

c. Nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp tài trợ: 

Ngoài kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ các nội dung chi như: Tiền dinh dưỡng 

cho HLV, VĐV theo định mức quy định tại Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh; tiền tập luyện cho HLV, theo định mức quy định tại 

Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ; hỗ trợ tiền trang 

phục, giày, túi xách cá nhân, bóng phục vụ tập luyện và thi đấu theo các mức nêu 

trên. Hằng năm doanh nghiệp tài trợ phải chi phí đầu tư cho công tác đào tạo bóng đá 

trẻ và Đội Bóng đá Quảng Nam các khoản như:   
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- Tiền lương, tiền công cho bộ máy quản lý, điều hành, nhân viên, HLV và 

VĐV; chi phí hoạt động tuyển dụng VĐV, chi thường xuyên và các khoản đóng góp 

gồm: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, quỹ công đoàn, công ích xã hội ... 

- Chi trả chế độ dinh dưỡng tập luyện cho HLV, VĐV; phí chuyển nhượng 

VĐV nội và ngoại, phí hỗ trợ ký hợp đồng VĐV, tiền vé máy bay cho VĐV nội và 

ngoại theo hợp đồng; chi phí tham gia các giải thi đấu trong và ngoài nước, tiền 

thưởng thành tích thi đấu. 

- Chi sửa chữa thường xuyên tài sản được giao quản lý, sử dụng phục vụ cho 

công tác đào tạo, huấn luyện và tổ chức thi đấu. 

- Chi trả tiền thuê sân bãi, cơ sở vật chất khi các đội đi tập huấn, thi đấu, thuê 

HLV, chuyên gia trong và ngoài nước. 

- Chi công tác thi đua khen thưởng. 

- Chi chữa trị chấn thương cho VĐV trong và ngoài nước. 

- Chi phí tổ chức các giải bóng đá trong nước và quốc tế. 

- Các khoản chi khác. 

* Tổng chi phí cho CLB Bóng đá Quảng Nam từ nguồn doanh nghiệp tài trợ, 

giai đoạn 2021-2025: 345,303 tỷ đồng (bao gồm một phần chi phí cho công tác đào 

tạo các đội bóng đá trẻ 50,728 tỷ đồng). Trong đó: 

- Năm 2021-2022: 66,83 tỷ đồng/năm (133,66 tỷ đồng). 

- Năm 2023-2025: 70,55 tỷ đồng/năm (211,65 tỷ đồng).  

(Chi tiết tính toán từng năm theo phụ lục số 02; 02a, 02b). 

5. Cơ chế và giải pháp liên quan: 

5.1. Đào tạo, quản lý và sử dụng VĐV tại CLB Bóng đá Quảng Nam 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết, phối hợp với Công ty CP Đầu tư 

QNK Quảng Nam trong việc đào tạo, quản lý, sử dụng, phát huy có hiệu quả nguồn 

lực VĐV các đội bóng đá trẻ (U11-U21) và các VĐV ở Đội Bóng đá Quảng Nam 

(hạng Ba, hạng Nhất và V- League 1) được bổ sung từ nguồn đào tạo bóng đá trẻ của 

địa phương. 

- VĐV các đội bóng đá trẻ (U11-U21) và các VĐV ở các đội Bóng đá Quảng 

Nam (từ nguồn đào tạo bóng đá trẻ) là tài sản chung của ngành Văn hóa, thể thao và 

Du lịch và CLB Bóng đá Quảng Nam.  

- Thành tích, kết quả thi đấu của các đội bóng đá trẻ (U11-U21) và Đội Bóng 

đá Quảng Nam ở các giải vô địch bóng đá Quốc gia (hạng Ba, hạng Nhất và V- 

League 1) là kết quả, thành tích của tỉnh Quảng Nam và cũng thành tích là của CLB 

Bóng đá Quảng Nam.   
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5.2. Về quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, hạ tầng và trang thiết bị 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công 

đúng mục đích và hiệu quả theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Hằng năm, ngoài việc tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc 

và các giải thi đấu trong hệ thống bóng đá, hỗ trợ CLB Bóng đá Quảng Nam được sử 

dụng cơ sở vật chất của tỉnh để tập luyện và thi đấu. Việc phối hợp sử dụng cơ sở vật 

chất, hạ tầng và trang thiết bị gồm: Sân vận động tỉnh; Ký túc xá VĐV, HLV. Hằng 

năm theo dõi, báo cáo tình hình sử dụng tài sản công, hạch toán ghi phát sinh tăng, 

giảm trên sổ sách kế toán theo quy định. 

- Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công ty CP 

Đầu tư QNK Quảng Nam có kế hoạch bảo dưỡng và nâng cấp cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác huấn luyện đào tạo và thi đấu của VĐV, HLV, 

đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả.  

5.3. Cơ chế, chính sách ưu đãi khác: 

Xây dựng và phát triển BĐCN Quảng Nam được xem là tài sản văn hóa tinh 

thần mang lại uy tín và danh tiếng cho địa phương và cũng là tạo điều kiện nâng cao 

chất lượng thương hiệu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do giá trị sản phẩm dịch vụ từ 

BĐCN còn thấp, thị trường hoạt động còn hạn chế, việc kinh doanh bóng đá thông 

qua thi đấu chưa sinh lợi mà chỉ đơn thuần là hoạt động công ích phục vụ phong trào 

và nâng cao giá trị hưởng thụ về tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

Vì vậy, để duy trì và phát triển bóng đá Việt Nam nói chung và Bóng đá Quảng 

Nam nói riêng theo hướng bền vững, lâu dài thì rất cần ngân sách tỉnh hỗ trợ công tác 

đào tạo bóng đá trẻ và được xem là chế độ ưu đãi đối với môn thể thao đặc thù. Đồng 

thời, để tạo điều kiện cho BĐCN phát triển thì rất cần sự quan tâm chỉ đạo Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh và có những chính sách đãi ngộ đối với những VĐV có nhiều 

cống hiến, đóng góp cho bóng đá Quảng Nam; có cơ chế phù hợp để thu hút các 

nguồn lực trong xã hội, các thành phần kinh tế tham gia, đầu tư cho hoạt động bóng 

đá để từng bước giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên 

quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện đề án này; đồng thời chịu trách nhiệm 

giám sát, theo dõi, phối hợp chỉ đạo hoạt động CLB Bóng đá Quảng Nam để báo cáo 

UBND tỉnh. 
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- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện quy định về chế độ, chính 

sách hằng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp vào kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước 

trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện. 

- Chỉ đạo Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam thực 

hiện ký kết hợp đồng với CLB Bóng đá Quảng Nam; giao nhiệm vụ kiểm tra, giám 

sát việc quản lý về chuyên môn, đào tạo, tập luyện và thi đấu các đội bóng đa trẻ, 

năng khiếu; phát huy hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu đảm bảo 

mục tiêu phát triển BĐCN Quảng Nam.  

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể 

thao Quảng Nam, CLB Bóng đá Quảng Nam trong việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ 

trợ từ ngân sách, chi đúng đối tượng, đúng chế độ và thực hiện thanh quyết toán theo 

quy định, đồng thời quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định tại Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

- Chỉ đạo CLB Bóng đá Quảng Nam đào tạo, xây dựng các đội bóng đá trẻ và 

Đội Bóng đá Quảng Nam phấn đấu đạt thành tích tốt nhất qua từng mùa giải; đặc biệt 

là phải phấn đấu để sớm lên lại hạng V- League. Các đội bóng đá trẻ tham gia thi đấu 

các giải trẻ quốc gia theo quy định; phấn đấu được vào vòng chung kết ở một số giải. 

Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ trong việc vận động, kêu gọi, đẩy mạnh công tác xã hội 

hoá, thu hút các nguồn lực trong xã hội tham gia đầu tư cho phát triển bóng đá Quảng 

Nam.  

2. Sở Tài chính:  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan 

hướng dẫn thủ tục và tham mưu UBND tỉnh bố trí hằng năm nguồn kinh phí cho 

công tác đào tạo các đội bóng đá trẻ của tỉnh để phát triển BĐCN ở Quảng Nam. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ 

ngân sách đúng mục đích, đúng đối tượng, đạt hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán 

theo quy định. 

3. Sở Nội vụ:  

Tham mưu, đề xuất cơ chế khen thưởng theo Quy chế Thi đua - Khen thưởng 

của tỉnh và quy định tại đề án này để tuyên dương, động viên kịp thời cho HLV, 

VĐV các đội tuyển bóng đá Quảng Nam. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:  

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, xây dựng cơ chế học 

phổ thông cho các VĐV bóng đá trẻ; chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc Sở  tạo 

điều kiện thuận lợi trong việc học phổ thông và phối hợp, tạo điều kiện để CLB Bóng 

đá Quảng Nam thuận lợi trong công tác tuyển sinh VĐV năng khiếu bóng đá hằng 

năm. 



15 

5. Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ:  

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên 

địa bàn tạo điều kiện thuận lợi trong việc học phổ thông cho các VĐV bóng đá trẻ 

Quảng Nam. 

 

Trên đây là Đề án “Quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc 

bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” của UBND tỉnh Quảng Nam./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
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