
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /2022/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

 

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố  

trực thuộc trung ương 

 

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

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; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

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 hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương (sau đây gọi là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh). 

2. Thông tư này áp dụng đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao 

cấp tỉnh; cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập, quản lý và có liên quan đến hoạt 

động của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh. 
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Điều 2. Vị trí, chức năng 

 1. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương có chức năng tuyển chọn, đào tạo chuyên môn, 

huấn luyện vận động viên thể thao; tổ chức tập luyện thể dục, biểu diễn và thi đấu 

thể thao; phối hợp hướng dẫn thực hiện phong trào thể dục, thể thao cho mọi 

người; thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước 

theo quy định của pháp luật. 

 2. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, 

có con dấu, tài khoản riêng, trụ sở theo quy định của pháp luật. 

 Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn 

 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn sau: 

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; kế hoạch phát triển trung 

hạn, ngắn hạn, hàng năm của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ 

chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 

 2. Phối hợp với phòng chuyên môn quản lý thể dục thể thao thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu lãnh đạo Sở trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các đề án, kế hoạch dài 

hạn, trung hạn, các định hướng phát triển thể dục thể thao ở địa phương. 

  3. Tổ chức tuyển chọn, đào tạo chuyên môn, huấn luyện và quản lý vận 

động viên đội tuyển, vận động viên đội tuyển trẻ, vận động viên năng khiếu thể 

thao theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

  4. Tổ chức, phối hợp tổ chức học tập văn hóa, giáo dục đạo đức cho vận 

động viên, chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị chấn thương; thực hiện các chính 

sách, chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên theo quy định. 

 5. Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức các hoạt động 

sinh hoạt văn hóa, đảm bảo đời sống tinh thần cho vận động viên. 

 6. Tổ chức, phối hợp tổ chức biểu diễn thể thao, các giải thi đấu thể thao 

trong nước và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 7. Tổ chức, phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ cho người hướng dẫn tập luyện thể thao, huấn luyện viên, trọng 

tài và các đối tượng làm công tác thể dục thể thao ở địa phương theo kế hoạch 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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 8. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để khai thác cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, tổ chức các hoạt động dịch vụ thể dục thể thao theo quy định của 

pháp luật. 

 9. Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao phục vụ công 

tác huấn luyện; phối hợp nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tuyển chọn, đào 

tạo, huấn luyện nâng cao thành tích thể thao. 

  10. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ thể dục thể thao với 

các đơn vị liên quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật. 

 11. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất, 

trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật. 

 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao theo quy định của pháp luật. 

 Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

 1. Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có Giám 

đốc và các Phó Giám đốc theo quy định; Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm 

trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 

thao và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc Trung 

tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực 

công tác được phân công.  

 2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ:  

 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có phòng Hành chính, 

Tổng hợp và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ theo quy định tại Điều 3 Thông tư này. 

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng người làm việc và tính 

chất, đặc điểm, điều kiện thực tế, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 

thao cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm theo quy định của pháp luật. 

 3. Việc thành lập phòng và số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng 

thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh thực hiện theo quy định 

tại điểm d khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

 Điều 5. Tổ chức thực hiện 

 1. Tổng cục Thể dục thể thao chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm 

tra việc thực hiện Thông tư này. 
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 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao xây 

dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh trên cơ sở quy định tại Thông tư này trình cấp 

có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2022.  

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản 

ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao) để tổng 

hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 

Nơi nhận:                                         

- Thủ tướng Chính phủ;  

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- 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; 

- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;  

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT; 

- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ: Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về pháp luật; 

- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL; 

- Lưu: VT, TCTDTT(10).HAN(500). 

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
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