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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hoạt động

trong lĩnh vực thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 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 26/6/2007 của Chính phủ 

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

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy 
định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 
của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ 
thể dục thể thao cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, tổ chức hoạt 
động trong lĩnh vực thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2018 
và bãi bỏ Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể 
dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa Thể 
thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 
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dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thể
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QUY CHẾ
Quản lý, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao

trên địa bàn tỉnh Lào Cai
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/2018/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định một số nội dung quản lý, tổ chức hoạt động trong 

lĩnh vực thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia 
hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Những hoạt động thể dục, thể thao không quy định trong Quy chế này 
được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và quy định của các tổ 
chức thể thao quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động thể dục, thể thao địa bàn tỉnh Lào Cai.
Điều 3. Quản lý nhà nước về thể dục thể thao
1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về thể dục, thể thao trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân 

dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các Khoản 14, Khoản 15, Điều 2 
- Thông tư liên tịch số  07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh. 

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về thể dục, thể thao theo phân cấp quản lý. Cơ quan giúp việc cho Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố về thể dục thể thao là Phòng Văn hóa và Thông tin 
các huyện, thành phố.

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao theo phân cấp quản lý, 
Cơ quan giúp việc cho Uỷ ban nhân dân cấp xã về thể dục, thể thao là công chức 
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văn hóa - xã hội cấp xã,
Điều 4. Liên đoàn thể thao, câu lạc bộ thể dục thể thao
1. Liên đoàn thể thao, câu lạc bộ thể dục, thể thao là tổ chức xã hội về một 

môn hoặc một số môn thể dục, thể thao cụ thể. Các Liên đoàn thể thao, câu lạc bộ 
thể dục, thể thao hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
trước pháp luật.

2. Hoạt động của Liên đoàn thể thao, câu lạc bộ thể dục, thể thao trên địa 
bàn tỉnh chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các hoạt 
động của Liên đoàn thể thao, câu lạc bộ thể dục, thể thao phải tuân thủ theo Luật 
Thể dục, thể thao, Điều lệ của các Liên đoàn, các quy định của Điều lệ giải và các 
quy định của pháp luật khác có liên quan. 

3. Các Liên đoàn thể thao được tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ, ủng hộ 
hợp pháp của các tập thể; được tài trợ cho các cá nhân, tổ chức trong các hoạt động 
thể dục, thể thao.

4. Liên đoàn thể thao có trách nhiệm tuyên truyền, tham gia phát triển phong 
trào thể dục, thể thao nói chung và môn thể thao riêng. Xây dựng kế hoạch, chương 
trình thi đấu, tổ chức các giải thi đấu thể thao sau khi được Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch phê duyệt. Hướng dẫn, giúp đỡ và quản lý các chi hội thể thao cơ sở.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
động thể dục, thể thao

1. Được tham gia tập luyện, huấn luyện, đào tạo, đăng cai tổ chức thi đấu, 
biểu diễn, tham gia các hoạt động về thể dục, thể thao.

2. Được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, các công trình thể dục, 
thể thao phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng và tuân thủ pháp luật về đầu 
tư, xây dựng, kinh doanh dịch vụ; được nhận và sử dụng nguồn tài trợ hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân đóng góp phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao phù hợp với 
quy định của pháp luật.

3. Được hưởng những chính sách ưu đãi, khen thưởng theo quy định của 
pháp luật khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

4. Có trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động 
thể dục, thể thao và tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan.

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, viên 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 cán bộ, công chức, viên chức và người 
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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 phù hợp với hướng dẫn 
của Ủy ban Thể dục, thể thao, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.   

Điều 7. Phong trào thể dục thể thao quần chúng
1. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng được đánh giá bằng chỉ tiêu số 

người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, số hộ gia đình thể thao, số giải thi 
đấu, số cuộc thi đấu, biểu diễn thể thao, số câu lạc bộ thể dục thể thao, cơ sở vật 
chất trang thiết bị về thể dục, thể thao của cơ sở, địa phương, đơn vị.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh 
ban hành tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai.

Điều 8. Giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường
1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 

có trách nhiệm bố trí giáo viên thể dục, thể thao cho các nhà trường thuộc phạm 
vi quản lý của mình.

2. Nhà trường có trách nhiệm tham gia các hoạt động về thể dục, thể thao tại 
địa phương nơi nhà trường đặt trụ sở và hoạt động giáo dục - đào tạo.

3. Thi đấu, biểu diễn thể thao trong nhà trường:
a) Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành 

phố, các nhà trường trên địa bàn tỉnh hàng năm có trách nhiệm tổ chức các giải, 
các cuộc thi đấu, biểu diễn thể dục, thể thao để động viên và đánh giá kết quả rèn 
luyện, giáo dục thể chất của học sinh, sinh viên. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng theo 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Nội dung thi đấu, hình thức thi đấu và các quy định, điều lệ thi đấu, biểu 
diễn về thể dục, thể thao phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị 
của nhà trường, đặc điểm lứa tuổi, giới tính của học sinh, sinh viên.

Điều 9. Thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang đóng quân trên địa 
bàn tỉnh

1. Huấn luyện, rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ để đạt tiêu chuẩn chiến 
sĩ khỏe là một nhiệm vụ bắt buộc để đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang 
chính quy, hiện đại.

2. Các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm 
tổ chức các hoạt động về thể dục, thể thao, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ được 
tham gia, tập luyện, thi đấu, biểu diễn và nâng cao thành tích thể thao; quản lý, sử 
dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục, thể thao có hiệu quả và đúng quy định.

3. Các đơn vị lực tượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ có trách nhiệm tham gia 
các hoạt động thể dục thể thao, thi đấu, biểu diễn đóng góp với phong trào thể dục, 
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thể thao của đơn vị và địa phương nơi đơn vị đóng quân.
Điều 10. Thể thao thành tích cao
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức 

các giải thi đấu thể thao để phát hiện và bồi dưỡng các tài năng thể thao trẻ. Tham 
mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành chế độ đãi ngộ cho các vận động viên 
được công nhận đạt đẳng cấp quốc gia, quốc tế. Hàng năm lập danh sách những 
vận động viên được phong đẳng cấp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt hưởng 
chế độ đãi ngộ theo quy định.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị quản lý vận động viên.
a) Tuyển chọn, tổ chức huấn luyện, ứng dụng khoa học kĩ thuật trong việc 

nâng cao thành tích thể thao của vận động viên. Tạo điều kiện để vận động viên 
được tham gia học tập văn hóa; tăng cường công tác giáo dục về tư tưởng, đạo đức 
cho vận động viên;

b) Quản lý và sử dụng nhân sự trong phạm vi quyền hạn của mình;
c) Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị và cơ sở vật chất; 

được tiếp nhận và sử dụng các nguồn tài trợ, ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong 
và ngoài nước theo quy định.

Điều 11. Thi đấu, biểu diễn thể thao và sử dụng các nguồn kinh phí
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện Đại hội thể dục thể 

thao, các giải thi đấu, biểu diễn thể dục thể thao quy mô cấp tỉnh, đăng cai tổ chức 
các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có 
thẩm quyền giao và phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ đạo tổ chức thi đấu, biểu diễn thể 
thao quần chúng tại địa phương mình quản lý.

3. Cơ quan, đơn vị khi quyết định tổ chức thi đấu, biểu diễn thể thao có trách 
nhiệm:

a) Phải tuân theo quy định của Luật Thể dục thể thao và các văn bản pháp 
luật có liên quan;

b) Ban hành văn bản quy định nội dung, hình thức, chế độ bồi dưỡng, cơ cấu 
giải thưởng;

c) Đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức giải; 
d) Việc tổ giải thi đấu thể thao phải thực hiện đúng quy trình (thành lập ban tổ 

chức, xây dụng điều lệ, kế hoạch tổ chức, chuẩn bị kinh phí, giải thưởng,...) đảm 
bảo an toàn, an ninh trật tự trong suốt thời gian tổ chức giải.  

4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động thi đấu và biểu diễn thể 
dục, thể thao phải đảm bảo đầy đủ, phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn từng môn 
và quy mô tổ chức.

5. Quản lý và sử dụng kinh phí từ các nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn tài 
trợ của các tổ chức cá nhân được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.
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Điều 12. Về tập luyện thể dục, thể thao
1. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tập luyện thể dục, thể thao 

phải đảm bảo an toàn và tiêu chuẩn chuyên môn theo quy định. Các cơ sở dịch vụ 
tập luyện bơi lội và thể thao dưới nước phải có lực lượng cứu hộ và phương tiện 
cứu đuối theo quy định.

2. Người hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao phải có trình độ trung cấp thể 
dục thể thao trở lên hoặc được Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động.

Điều 13. Giao lưu, quan hệ quốc tế về thể dục thể thao
1. Mở rộng giao lưu thể thao với các tỉnh trong toàn quốc và nước ngoài là 

biện pháp thúc đẩy phát triển phong trào và sự nghiệp thể dục, thể thao của tỉnh 
trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Luật Thể dục, thể thao và các quy định 
khác có liên quan.

2. Nội dung giao lưu, quan hệ quốc tế về thể dục, thể thao:
a) Đăng cai, tổ chức biểu diễn, thi đấu thể dục thể thao;
b) Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật 

nhằm thúc đẩy phong trào và thành tích thể dục, thể thao;
c) Đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên 

thể dục, thể thao;
d) Giao lưu, giới thiệu các môn thể thao; bàn giải pháp chống tiêu cực trong 

hoạt động thể dục, thể thao; thu hút đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị 
thể dục thể thao phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thẩm quyền mở rộng giao lưu và quan hệ quốc tế:
a) Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được tổ chức 

các hoạt động giao lưu về thể dục, thể thao với các tỉnh trong toàn quốc sau khi 
đã trao đổi, thống nhất (bằng văn bản) về chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch;

b) Trường hợp các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có 
nhu cầu mở rộng giao lưu, quan hệ quốc tế về thể dục, thể thao với các tổ chức, 
cá nhân thuộc nước ngoài; các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đặt quan hệ mở 
rộng giao lưu về thể dục, thể thao với các tổ chức, cá nhân trong tỉnh phải có văn 
bản đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ và các cơ quan có liên 
quan trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép. 

Việc tổ chức các hoạt động giao lưu quan hệ quốc tế về thể dục, thể thao trên 
địa bàn tỉnh chỉ được tổ chức khi có ý kiến đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh và 
phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và Quy chế này.

Điều 14. Quản lý chuyên ngành đối với các cơ sở thể dục, thể thao ngoài 
công lập

1. Việc thành lập các cơ sở thể dục, thể thao ngoài công lập tuân thủ theo các 
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quy định của pháp luật có liên quan.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành có liên quan 

hướng dẫn về thủ tục, tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động các cơ sở thể thao ngoài 
công lập, dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao; thanh tra, kiểm tra, 
quản lý về nội dung hoạt động, chất lượng dịch vụ của các cơ sở thể dục, thể thao 
ngoài công lập theo quy định của pháp luật.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Chế độ thông tin báo cáo
1. Các hoạt động biểu diễn, giải thi đấu thể dục, thể thao không thuộc quy 

định tại Khoản 2 Điều này, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức 
xong, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải gửi báo 
cáo về phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo UBND huyện, thành phố 
và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, theo dõi chung.

2. Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, trong thời hạn 
05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức xong các hoạt động biểu diễn, thi đấu thể dục, 
thể thao có quy mô toàn ngành, toàn huyện phải gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch để tổng hợp.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ban, 
ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố về nội dung báo cáo định kỳ, đột 
xuất phù hợp với quy định chung về chế độ báo cáo.

Điều 16. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
a) 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 trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

b) Phối hợp với các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiến 
hành khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn toàn tỉnh;

c) Xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định về chế độ, 
chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích cao, thể 
thao quần chúng và các giải thi đấu trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

d) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực thể 
dục, thể thao;

đ) Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư 
pháp) về tình hình thi hành pháp luật về quản lý, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực 
thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề bất cập, vướng mắc, các ngành, 
các cấp kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo 
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cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thể


