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Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

HƯỚNG DẪN 

Về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14/6/2018; 

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 26/6/2007 quy 

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

Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 29/4/2019 quy 

định chi tiết  một số điều Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 

thao; 

Căn cứ Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, ngày 02/12/2011 quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể 

dục thể thao cơ sở. 

Để thống nhất về tổ chức và hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc phát triển các câu lạc bộ thể dục, thể thao (TDTT) cơ sở, góp phần phát triển 

phong trào TDTT quần chúng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn một số 

nội dung về thành lập và hoạt động của câu lạc bộ TDTT cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn như sau: 

I. THÀNH LẬP, CÔNG NHẬN CÂU LẠC BỘ TDTT CƠ SỞ 

1. Thành lập, công nhận câu lạc bộ TDTT cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, doanh nghiệp 

- Đối với các câu lạc bộ TDTT cơ sở hoạt động tại các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, dịch vụ... do thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành lập câu lạc bộ và 

phê duyệt Quy chế hoạt động của câu lạc bộ. Hồ sơ gồm: 

+ Danh sách Ban Chủ nhiệm; 

+ Danh sách hội viên; 

+ Quy chế hoạt động. 

- Sau khi có quyết định thành lập câu lạc bộ, đại diện câu lạc bộ đề nghị Uỷ 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) công nhận câu lạc 

bộ TDTT cơ sở, hồ sơ gồm: 

+ Quyết định thành lập (do thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký); 

+ Danh sách Ban Chủ nhiệm; 

+ Danh sách hội viên; 
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+ Quy chế hoạt động (đã được phê duyệt). 

2. Công nhận câu lạc bộ TDTT cơ sở trên địa bàn dân cư 

- Các đội, nhóm thể thao hoạt động trên địa bàn dân cư (không thuộc các cơ 

quan, đơn vị, trường học, tổ chức, doanh nghiệp…) đang hoạt động và tập luyện 

trên địa bàn các xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập và công 

nhận câu lạc bộ. 

- Sau khi các đội, nhóm thống nhất thành lập câu lạc bộ, tiến hành bầu Ban 

Chủ nhiệm, xây dựng quy chế hoạt động của câu lạc bộ, sau đó Ban Chủ nhiệm đề 

nghị Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập và công nhận câu lạc bộ. Hồ sơ gồm: 

+ Đơn đề nghị thành lập và công nhận câu lạc bộ; 

+ Danh sách Ban Chủ nhiệm; 

+ Danh sách hội viên; 

+ Quy chế hoạt động. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra Quyết định công nhận câu lạc bộ; phê 

duyệt Quy chế hoạt động của câu lạc bộ (chỉ cần ra quyết định công nhận câu lạc 

bộ, không cần ra quyết định thành lập). 

Trường hợp đặc biệt, căn cứ vào quy mô, tính chất và tình hình thực tế có 

thể do các cơ quan chuyên môn về TDTT cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập 

câu lạc bộ TDTT cơ sở. Do thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định. 

3. Thời gian thực hiện 

Trong thời hạn 07 ngày, sau khi nhận được đủ hồ sơ đề nghị theo quy định, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận. Trường hợp không 

công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do. 

* Lưu ý: Câu lạc bộ hoạt động trên địa bàn quản lý của xã, phường, thị 

trấn nào thì đề nghị Ủy ban nhân dân  xã, phường, thị trấn  đó ra quyết định công 

nhận câu lạc bộ.  

II. TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ TDTT CƠ SỞ 

1. Ban chủ nhiệm gồm: Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm do hội viên bầu 

hoặc chỉ định. 

2. Hội viên câu lạc bộ. 

3. Tên gọi của câu lạc bộ TDTT cơ sở phải phù hợp với nội dung hoạt động 

và truyền thống của dân tộc. 

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ TDTT 

CƠ SỞ 

1. Vị trí 

a) Câu lạc bộ TDTT cơ sở là tổ chức tự nguyện, được thành lập tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp, các cơ sở sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ, địa bàn dân cư... 
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b) Câu lạc bộ TDTT cơ sở chịu sự quản lý nhà nước về TDTT của Uỷ ban 

nhân dân cấp xã; 

c) Câu lạc bộ TDTT cơ sở được đề nghị làm con dấu để giao dịch và mở tài 

khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

2. Chức năng 

Tuyên truyền, vận động những người có cùng sở thích để tự nguyện tổ 

chức, phổ biến, hướng dẫn hoạt động TDTT nhằm thỏa mãn nhu cầu rèn luyện 

thân thể, vui chơi giải trí, nâng cao sức khoẻ, cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần 

và nâng cao thành tích thể thao cho người tập. 

3. Nhiệm vụ của câu lạc bộ TDTT cơ sở 

a) Vận động những người có cùng sở thích, tự nguyện tham gia hoạt động 

TDTT; 

b) Tổ chức thường xuyên tập luyện TDTT nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, 

tầm vóc; tăng cường sự hợp tác, giao lưu, nâng cao sự hiểu biết về thể dục, thể 

thao cho người tập; 

c) Tổ chức, tham gia các giải thể thao quần chúng, các hoạt động văn hoá, 

thể thao ở địa phương, đơn vị; 

d) Tuyên truyền, giáo dục, vận động để hội viên chấp hành pháp luật, chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; 

đ) Quản lý và phát triển hội viên; 

e) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; 

g) Xây dựng quy chế hoạt động, trình cấp ra quyết định thành lập phê duyệt 

và tổ chức thực hiện. 

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ TDTT CƠ SỞ 

1. Câu lạc bộ TDTT cơ sở hoạt động theo hình thức tự quản, tự chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

2. Tài chính của câu lạc bộ TDTT cơ sở gồm: 

a) Thu từ đóng góp của hội viên, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân; 

b) Chi cho các hoạt động của câu lạc bộ được các hội viên thống nhất và 

công khai. 

3. Hoạt động của câu lạc bộ TDTT cơ sở dựa trên chương trình, kế hoạch 

đã được xây dựng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý TDTT chủ trì tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra 

việc thực hiện Hướng dẫn này trên địa bàn toàn tỉnh. 
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2. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố có trách nhiệm triển 

khai Hướng dẫn này đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể; các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn. Tổng hợp, thống kê báo cáo về tình hình phát triển và hoạt động của 

các câu lạc bộ TDTT cơ sở gắn với báo cáo tổng kết công tác TDTT hằng năm. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn triển 

khai thực hiện tại cơ sở. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ 

chức trên địa bàn; các đội, nhóm thể thao thành lập câu lạc bộ TDTT. Hằng năm 

rà soát, thống kê, tổng hợp báo cáo về tình hình phát triển và hoạt động của các 

câu lạc bộ TDTT cơ sở gửi Phòng Văn hóa và Thông tin. 

4. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, 

Bộ Chỉ uy Bộ đội biên phòng và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phối hợp tổ 

chức triển khai, thực hiện. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức do ngành quản lý thành lập các câu lạc bộ TDTT theo sở thích phù 

hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã công 

nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo, khuyên khích, tạo 

điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đoàn viên, giáo viên, học sinh, sinh 

viên... thường xuyên tham gia các hoạt động tập luyện TDTT./. 

Nơi nhận: 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, LLVT tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT, VHTT&TT 

các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, QLTDTT (VAT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Minh Tuệ 
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