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TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí 

đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

                Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và trên cơ sở 
ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 01/12/2020, 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết hỗ trợ đào tạo bóng đá 
trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 như sau:

I. Sự cần thiết ban hành nghị quyết
Thực hiện Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030” và Chỉ thị 97/CT-BVHTTDL ngày 13/5/2013 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”;

Năm 2019, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 23/2019/NQ-
HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh về Thống nhất chủ trương hỗ trợ từ ngân 
sách tỉnh cho hoạt động phát triển bóng đá Quảng Nam; ngày 19/11/2019, UBND 
tỉnh ban hành Quyết định số 3788/QĐ-UBND về hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho 
hoạt động phát triển Đội bóng đá Quảng Nam.

Qua 02 năm thực hiện Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 
của HĐND 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 quốc vào 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...

Tuy nhiên, công tác phát triển 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 do còn thiếu ổn định, chưa có tính kế 
thừa, số lượng vận động viên (VĐV) được tập trung đào tạo ở các đội bóng đá trẻ 
chưa liên tục; chưa đáp ứng được chuyên môn để chuyển lên thi đấu trong Đội 
tuyển Bóng đá tỉnh. Vì vậy, Đội tuyển 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, 
chi phí rất nhiều cho công tác chuyển nhượng VĐV. Đội ngũ cán bộ quản lý, huấn 
luyện viên (HLV) bóng đá còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao 
của Bóng đá chuyên nghiệp (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 
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các VĐV phụ thuộc nhiều vào chương trình học tập, không đảm bảo thời gian tập 
luyện theo kế hoạch nên gặp rất nhiều khó khăn cho việc huấn luyện, đào tạo 
chuyên sâu.

Từ thực tế nêu trên, để tiếp tục đầu tư phát triển Bóng đá Quảng Nam theo 
hướng 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 Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Định 
hướng phát triển BĐCN theo hướng xã hội hóa và hoạt động theo Quy chế BĐCN 
của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Do vậy, 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 tuyển Bóng đá Quảng Nam, đảm bảo về lâu dài, nòng cốt 
trong đội hình thi đấu của Đội tuyển Bóng đá Quảng Nam là VĐV người Quảng 
Nam là hết sức cần thiết.

II. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết
1. Mục đích
Hỗ trợ đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 

2021 - 2025 nhằm bổ sung nguồn lực VĐV kế cận cho Đội tuyển 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. 

2. Quan điểm
- Phát triển bóng đá là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chính sách 

phát triển thể dục, thể thao của tỉnh nhà nhằm đáp ứng nhu cầu, sự quan tâm của toàn 
xã hội; dựa trên cơ sở kết hợp giữa đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của Nhà nước 
cùng với việc đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực xã hội và đổi mới cơ chế 
quản lý, điều hành theo hướng chuyên nghiệp, phát triển bền vững; vừa đảm bảo thực 
hiện các mục tiêu ngắn hạn, vừa duy trì sự phát triển bền vững trong dài hạn.

- Ưu tiên nguồn lực cho công tác đào tạo bóng đá trẻ để làm cơ sở xây dựng 
lực lượng VĐV kế cận có chất lượng cho các đội tuyển bóng đá trẻ tuyến trên và 
Đội Bóng đá Quảng Nam.

- Từng bước nâng cao thành tích của Đội Bóng đá Quảng Nam vừa là mục 
tiêu, vừa là động lực để phát triển bóng đá phong trào, phát triển bóng đá chuyên 
nghiệp. Phát triển BĐCN của Quảng Nam được xem là sản phẩm tinh thần mang 
lại uy tín, niềm tin tự hào cho tỉnh và góp phần quảng bá truyền thống văn hóa, 
con người Quảng Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

III. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị quyết
1. Phạm vi điều chỉnh:
Đề án nhằm hỗ trợ đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam 

giai đoạn 2021-2025.
2. Đối tượng 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 Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Quảng Nam phục vụ cho việc tham 
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gia thi đấu các giải thi đấu bóng đá trẻ quốc gia, khu vực, quốc tế và tạo nguồn 
VĐV có chất lượng cao bổ sung cho Đội Bóng đá Quảng Nam.

2.2. Đối tượng đương 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.

IV. Mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ
1. Mục tiêu:
Xây dựng, phát triển CLB Bóng đá Quảng Nam theo hướng chuyên nghiệp, 

toàn diện và bền vững. Đội tuyển Bóng đá Quảng Nam về lâu dài, nòng cốt trong 
đội hình thi đấu là VĐV người Quảng Nam. Tập trung hoàn thiện công tác 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 kỹ thuật cho các đội trẻ tuyến trên; đặc 
biệt là cho Đội tuyển Bóng đá Quảng Nam và các đội tuyển trẻ Quốc gia tham gia 
các giải thi đấu bóng đá trẻ khu vực và quốc tế. 

Xây dựng Đội tuyển Bóng đá Quảng Nam tiếp tục phấn đấu trong thời gian ba 
năm phải lên lại hạng chuyên nghiệp (V.League), sớm nhất là trong năm 2021, thi 
đấu ổn định tại giải bóng đá chuyên nghiệp 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 ở các 
nhóm tuổi theo quy định; phấn đấu được vào vòng chung kết ở một số giải đấu. 

2. Chỉ tiêu thực hiện:
a) Số lượng VĐV bóng đá trẻ từ U11-U21 thủ môn tuyến U11-U13 được 

tập trung đào tạo, huấn luyện:
- Năm 2021-2022: 184 VĐV 
- Năm 2023-2025: 195 VĐV 
b) Số lượng HLV bóng đá trẻ từ U11-U21 và đào tạo thủ môn tuyến U11-

U13 (giai đoạn 2021-2025): 12 HLV (mỗi năm).
3. 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.
+ Mức chi trong thời gian tập trung thi đấu: 240.000 đồng/người/ngày (số 

ngày được hỗ trợ không quá 90 ngày/01 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.
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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 40 ngày/01 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; 

+ 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; 

+ 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: 
- 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).

- Chế độ hỗ trợ tiền trang phục, giày, túi xách, bóng phục vụ tập luyện và thi 
đấu, cụ thể: 
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+ Giai đoạn 2021-2022: VĐV, HLV các đội bóng đá trẻ (U13-U21): 

8.000.000đ/người/năm; VĐV, HLV các đội U11-U12 và thủ môn U11-U13: 
6.000.000đ/người/năm;

+ Giai đoạn 2023-2025: VĐV, HLV các đội bóng đá trẻ (U13-U21): 
10.000.000đ/người/năm; VĐV, HLV các đội bóng đá trẻ U11-U12 và thủ môn 
U11-U13: 8.000.000đ/người/năm.

4. 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 (Một trăm bốn mươi 
ba tỷ, một trăm hai mươi tám triệu đồng); trong đó: 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 88 tỷ đồng (Tám mươi tám tỷ đồng), theo từng giai 
đoạn như sau: 

+ Năm 2021-2022: 17 tỷ đồng/năm (02 năm x 17 tỷ đồng = 34 tỷ đồng). 
+ Năm 2023-2025:  18 tỷ đồng/năm (03 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:  01 tỷ đồng/năm (03 năm x 01 tỷ đồng = 3 tỷ đồng).
- Phần chi phí cho các đội bóng đá trẻ (U11-U21) còn lại do doanh nghiệp tài 

trợ thực hiện: 50,728 tỷ đồng (Năm mươi tỷ, bảy trăm hai mươi tám triệu đồng). 
5. 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 Nghị quyết này sẽ thay đổi khi các văn bản 
hướng dẫn áp dụng thực hiện bị thay thế bởi các văn bản mới.

V. Dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết 
sau khi được thông qua:

Nguồn kính chi hỗ trợ đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng 
Nam giai đoạn 2021 - 2025 bố trí định mức phân bổ ngân sách chi sự nghiệp thể 
dục thể thao cấp tỉnh hằng năm.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị (Hồ sơ kèm theo: 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; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm định của Sở Tơ 
pháp; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phơơng)./.

Nơi nhận:
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