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QUY CHẾ CẤP PHÉP CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP  

(SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2019) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 118 /QĐ-LĐBĐVN ngày  14  tháng 3 năm 2019 

của Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) 

 Lời giới thiệu 

Quy chế cấp phép Câu lạc bộ (CLB) bóng đá chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là: 

Quy chế) điều chỉnh hoạt động cấp phép cho các CLB Bóng đá chuyên nghiệp Việt 

Nam, dựa trên các nguyên tắc do Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA), Liên đoàn bóng 

đá châu Á (AFC) đặt ra trong việc cấp phép CLB, phù hợp với pháp luật Việt Nam và 

Điều lệ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN).  

Quy chế cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp được chia thành 2 phần chính: 

+ Phần thứ nhất đề cập tới Cơ quan cấp phép, Đơn vị xin cấp phép - Giấy phép 

và các bước để thực hiện cấp phép trong Quy trình cơ bản được quy định tại chương 

II, III và IV của Quy chế. 

+ Phần thứ hai đề cập tới các CLB là thành viên của LĐBĐVN. Có 5 loại tiêu 

chí tối thiểu chia thành 3 hạng khác nhau (“A”, “B”, “C”) được quy định tại chương V 

từ điều 24 đến điều 28 của Quy chế bao gồm:  

a) Tiêu chí thể thao;  

b) Tiêu chí cơ sở vật chất;  

c) Tiêu chí nhân lực và hành chính;  

d) Tiêu chí pháp lý; 

đ) Tiêu chí tài chính. 

Giải thích từ ngữ: trong Quy chế này, các thuật ngữ, từ ngữ, tên viết tắt dưới 

đây được hiểu như sau:  

Thuật ngữ Giải thích 

FIFA (Fédération Internationale de 

Football Association) 

Liên đoàn Bóng đá Quốc tế 

Liên đoàn Bóng đá Châu lục  

 

Là một nhóm các Liên đoàn Bóng đá Quốc gia 

được FIFA công nhận và thuộc về cùng một 

châu lục (hoặc có cùng khu vực địa lý) bao 

gồm AFC (Asian Football Confederation): 

Liên đoàn Bóng đá Châu Á 
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Nguyên tắc kế toán: Là các nguyên tắc, cơ sở, quy ước, quy định 

và thông lệ cụ thể do một đơn vị áp dụng khi 

lập và trình bày các báo cáo tài chính của đơn 

vị đó.  

Quy chế cấp phép CLB bóng đá 

chuyên nghiệp (sau đây gọi là Quy 

chế): 

Là văn bản quy định về hoạt động của 

LĐBĐVN trong việc cấp phép cho các CLB 

bóng đá Việt Nam tham dự giải bóng đá Vô 

địch quốc gia và các giải đấu cấp CLB của 

AFC, trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về 

thành tích thể thao và các tiêu chí cần thiết để 

được cấp phép theo quy định có liên quan của 

AFC và LĐBĐVN. 

Quy chế cấp phép CLB AFC: Là Quy chế bao gồm 5 loại tiêu chí và 1 Quy 

trình cơ bản. Quy chế cấp phép CLB AFC 

phải được đưa vào Quy chế cấp phép CLB 

quốc gia là thành viên của AFC. 

Giải đấu cấp câu lạc bộ của Liên 

đoàn Bóng đá Châu Á (AFC): 

Bao gồm: giải các CLB Vô địch châu Á (AFC 

Champions League), giải các CLB đoạt cúp 

châu Á (AFC Cup) và/hoặc giải Cúp Chủ tịch 

AFC (AFC President’s Cup). 

Đơn vị tổ chức giải Là tổ chức thành viên của LĐBĐVN hoặc tổ 

chức, đơn vị khác được LĐBĐVN giao quyền 

tổ chức, điều hành các giải bóng đá chuyên 

nghiệp thuộc quyền quản lý, tổ chức và điều 

hành của LĐBĐVN. 

Mùa giải AFC: Xem phần Mùa giải xin cấp phép. 

Quy chế sân vận động AFC: Là văn bản qui định những yêu cầu về Sân vận 

động sử dụng cho các trận đấu cấp CLB của 

AFC mà các CLB tham dự phải đáp ứng được.   

Các thủ tục thỏa thuận trước (AUP): Khi thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước, 

kiểm toán viên tham gia thực hiện các thủ tục 

mang bản chất kiểm toán đã được thoả thuận 

giữa kiểm toán viên, đơn vị được kiểm toán và 

bất kỳ bên thứ ba liên quan nào, để báo cáo 

kết quả kiểm tra. Bên tiếp nhận báo cáo phải 

tự đưa ra các kết luận riêng của mình căn cứ 

từ báo cáo của kiểm toán viên. Báo cáo của 

kiểm toán viên chỉ được gửi cho các bên đã 

cùng tham gia thỏa thuận các thủ tục cần phải 

thực hiện, vì các  bên khác không tham gia 

vào thỏa thuận có thể diễn giải sai các kết quả.  
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Hao mòn: Việc phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải 

khấu hao của một tài sản vô hình trong suốt 

thời gian hữu dụng của tài sản đó. Ví dụ, chi 

phí trực tiếp để nắm quyền đăng ký cầu thủ 

được vốn hóa, thời gian hữu dụng là thời gian 

hợp đồng.  

Báo cáo tài chính thường niên: Là một bản báo cáo tài chính hoàn chỉnh được 

lập vào thời điểm khóa sổ kế toán theo quy 

định pháp luật, thông thường gồm một bảng 

cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và 

thuyết minh, báo cáo cáo bạch khác và tài liệu 

giải thích là những tài liệu không thể tách rời 

của báo cáo tài chính. 

Công ty liên kết: Là một thực thể mà nhà đầu tư có ảnh hưởng 

đáng kể, và công ty liên kết không phải là 

công ty con và cũng không phải công ty liên 

doanh của nhà đầu tư. 

Quy trình đánh giá: Xem phần Quy trình cơ bản.  

Kiểm toán: Mục tiêu kiểm toán các báo cáo tài chính là để 

kiểm toán viên thể hiện ý kiến về việc liệu các 

báo cáo tài chính được lập có tuân thủ theo 

một chuẩn mực báo cáo tài chính đã xác định, 

xét trên tất cả các khía cạnh trọng yếu. Các 

cụm từ để thể hiện ý kiến của kiểm toán viên 

là “phản ánh trung thực và hợp lý” hoặc “được 

trình bày hợp lý xét trên tất cả các khía cạnh 

trọng yếu”, là các thuật ngữ tương đương 

nhau. Áp dụng mục tiêu tương tự đối với việc 

kiểm toán thông tin tài chính hoặc thông tin 

khác được lập theo tiêu chí phù hợp. 

Khi thực hiện cuộc kiểm toán, kiểm toán viên 

cung cấp một mức độ đảm bảo cao, nhưng 

không phải là tuyệt đối, rằng thông tin được 

kiểm toán không chứa đựng những sai sót 

trọng yếu. Điều này được thể hiện tích cực 

trong báo cáo kiểm toán dưới dạng mức độ 

đảm bảo hợp lý.  

Dự toán Tài liệu nêu kế hoạch tài chính năm tiếp theo 

của đơn vị, dựa trên giả định của ban lãnh đạo 

về các sự kiện có thể xảy ra trong tương lai và 

các hành động mà đơn vị có thể thực hiện. 
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Tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân 

hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương 

tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn, có tính 

thanh khoản cao mà có khả năng chuyển đổi 

dễ dàng thành một lượng tiền xác định và 

không có nhiều rủi ro thay đổi giá trị trong 

chuyển đổi thành tiền. 

Báo cáo tài chính hợp nhất: Báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình 

bày dưới hình thức một thực thể kinh tế duy 

nhất. 

Kiểm soát: Quyền chi phối các chính sách tài chính và sản 

xuất kinh doanh của một đơn vị để thu lợi ích 

từ các hoạt động của đơn vị.  

Quy trình cơ bản / Quy trình cốt lõi: Các yêu cầu tối thiểu do cơ quan cấp phép qui 

định nhằm xác định mức độ tuân thủ các tiêu 

chí mô tả trong quy chế,  làm cơ sở cho công 

tác cấp phép cho Đơn vị xin cấp phép. 

Tiêu chí: Các yêu cầu mà Đơn vị xin cấp phép phải đáp 

ứng dựa trên 5 lĩnh vực (thể thao, cơ sở vật 

chất, nhân lực và hành chính, pháp lý, tài 

chính), mỗi lĩnh vực được chia thành 3 hạng: 

A, B, C (bắt buộc và khuyến nghị thực hành 

tốt nhất). 

Thời hạn nộp danh sách các câu lạc 

bộ được cấp phép cho AFC: 

Thời gian mà cơ quan cấp phép phải gửi danh 

sách CLB được cấp phép cho AFC và việc cấp 

phép cho CLB này phải do các  đơn vị có chức 

năng ban hành quyết định của quốc gia cấp. 

Thời hạn này do AFC đặt ra cho từng năm cụ 

thể và sẽ được thông báo tới cơ quan cấp 

phép. 

Thời hạn nộp hồ sơ xin cấp phép cho 

cơ quan cấp phép: 

Thời gian mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam qui 

định để các đơn vị xin cấp phép nộp tất cả 

thông tin liên quan đến hồ sơ xin cấp phép của 

đơn vị trước thời hạn này. 

Giá trị phải khấu hao Nguyên giá của một tài sản, hoặc giá trị khác 

thay thế cho nguyên giá, trừ đi giá trị còn lại 

của tài sản. 

Giá trị còn lại là giá trị ước tính mà một đơn vị 

có được từ thanh lý tài sản, sau khi trừ các chi 

phí thanh lý ước tính, nếu tài sản đã đến tuổi 
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và trong tình trạng cuối thời gian kinh tế hữu 

dụng của tài sản đó. 

 Chi phí trực tiếp để nắm quyền 

đăng ký cầu thủ 

Những chi trả cho các bên thứ ba để nắm 

quyền đăng ký cầu thủ, không bao gồm các 

chi phí phát triển nội bộ và các chi phí khác. 

Các chi phí bao gồm: 

a) Phí chuyển nhượng phải trả để đảm bảo 

cho việc nắm quyền đăng ký; 

b) Thuế phí chuyển nhượng (nếu có); 

Các chi phí trực tiếp khác để nắm quyền đăng 

ký cầu thủ (ví dụ các khoản thanh toán cho các 

bên cung cấp dịch vụ cho CLB, phí pháp lý, 

phí bồi thường cho việc đào tạo và phát triển 

cầu thủ trẻ theo quy định chuyển nhượng trong 

nước và/ hoặc Quy chế FIFA và các chi phí 

trực tiếp khác liên quan đến chuyển nhượng 

cầu thủ). 

Lợi ích của người lao động (chi phí 

nhân viên)  

Tất cả các hình thức chi trả của một đơn vị để 

đổi lấy dịch vụ mà người lao động thực hiện. 

Sự kiện hay điều kiện có tầm ảnh 

hưởng kinh tế quan trọng 

Một sự kiện hay điều kiện là có tầm  ảnh 

hưởng kinh tế quan trọng nếu được coi là 

mang tính trọng yếu đối với báo cáo tài chính 

của đơn vị báo cáo. Điều này đòi hỏi cần có 

bản trình bày khác (trái ngược) về kết quả hoạt 

động, tình hình tài chính và tài sản ròng của 

đơn vị báo cáo nếu có xảy ra trong năm tài 

chính liền trước  kỳ hoạt động giữa niên độ. 

Năm tài chính (Niên độ tài chính): Kỳ báo cáo tài chính kết thúc vào thời điểm 

khóa sổ kế toán theo quy định pháp luật, 

không nhất thiết phải là một năm và không 

phải kỳ hoạt động giữa niên độ. 

Kế hoạch tài chính năm tiếp theo: Kế hoạch về những tác động tài chính năm 

tiếp theo của các sự kiện trong năm tiếp theo 

và hành động có khả năng diễn ra đối với đơn 

vị liên quan. 

Hoạt động liên tục:  Thông thường, một đơn vị báo cáo được coi là 

hoạt động liên tục khi tiếp tục hoạt động trong 

một tương lai gần có thể dự đoán được, với giả 

định đặt ra là đơn vị đó không có ý định hoặc 

yêu cầu phải giải thể, ngừng hoạt động hoặc 

tìm kiếm sự bảo hộ từ các chủ nợ theo pháp 
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luật hoặc các quy định. 

Tập đoàn: Công ty mẹ và các công ty con.  

Công ty mẹ là một thực thể có một hay nhiều 

công ty con. Công ty con là một thực thể 

(trong đó có cả thực thể không có tư cách 

pháp nhân ví dụ như hợp danh) do một thực 

thể khác kiểm soát (gọi là công ty mẹ). 

Thông tin tài chính năm trước: Thông tin về tác động tài chính của các sự 

kiện đã diễn ra đối với đơn vị liên quan. 

Thông tin tài chính năm trước là kết quả hoạt 

động và tình hình tài chính trước khi có quyết 

định cấp phép.  

Kiểm toán viên độc lập: Một kiểm toán viên phải là người độc lập với 

CLB/đơn vị, tuân thủ các quy tắc đạo đức kế 

toán chuyên nghiệp của IFAC. Đối với những 

thông tin bổ sung, đề nghị xem trên trang web 

www.ifac.org. Thuật ngữ “kiểm toán viên” 

cũng có thể được sử dụng khi miêu tả những 

công việc đảm bảo hoặc dịch vụ liên quan 

ngoài việc kiểm toán. 

Tài sản vô hình: Tài sản vô hình là tài sản phi tiền tệ có thể xác 

định được, không có hình thái vật chất, ví dụ 

quyền đăng ký cầu thủ. 

Báo cáo tài chính giữa niên độ: Một bản báo cáo tài chính bao gồm một bộ 

báo cáo tài chính hoàn chỉnh hoặc báo cáo tài 

chính tóm tắt cho kỳ hoạt động giữa niên độ. 

Kỳ hoạt động giữa niên độ: Kỳ báo cáo tài chính ngắn hơn năm tài chính. 

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc 

tế (IFRS) 

Những Chuẩn mực và Hướng dẫn do Hội 

đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) công 

nhận, bao gồm: 

a) Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; 

b) Chuẩn mực kế toán quốc tế ; 

Hướng dẫn của Ủy ban hướng dẫn báo cáo tài 

chính quốc tế (IFRIC) hoặc Ủy ban hướng dẫn 

thường trực trước đây (SIC). 

Chuẩn mực quốc tế về kiểm toán  

(“IFRS”): 

Hội đồng chuẩn mực đảm bảo và kiểm toán 

quốc tế (IAASB) ban hành Chuẩn mực quốc tế 

về kiểm toán, làm công cụ để các kiểm toán 

viên áp dụng trong việc báo cáo các thông tin 

http://www.ifac.org/
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tài chính quá khứ. Theo IAASB, một trong 

những mục tiêu của tiêu chuẩn này là thiết lập 

‘tiêu chuẩn kiểm toán chất lượng cao, làm 

hướng dẫn cho kiểm toán báo cáo tài chính, 

được sự chấp nhận và công nhận bởi các nhà 

đầu tư, kiểm toán viên, chính phủ, cơ quan 

quản lý ngân hàng, cơ quan quản lý chứng 

khoán và các bên liên quan khác trên toàn thế 

giới’. 

Để có thông tin thêm về IAASB và ISA, đề 

nghị xem trên website www.ifac.org 

Chuẩn mực soát xét quốc tế (ISRE) IAASB ban hành các chuẩn mực áp dụng khi 

tiến hành soát xét thông tin tài chính quá khứ. 

Thông tin về ISRE hiện có tại website 

www.ifac.org 

Chuẩn mực các dịch vụ liên quan 

quốc tế (ISRS) 

IAASB ban hành chuẩn mực trong đó có áp 

dụng các thủ tục thỏa thuận trước để đánh giá 

thông tin. Thông tin về ISRS hiện có tại 

website www.ifac.org  

Liên doanh: Một thoả thuận hợp đồng giữa hai hay nhiều 

bên (các bên tham gia liên doanh) để tiến hành 

một hoạt động kinh tế dưới sự đồng kiểm soát. 

Trong đó một đơn vị thuộc tổ chức hợp nhất 

cùng với một đơn vị khác không thuộc tổ chức 

hợp nhất đồng quản lý một hoạt động kinh tế 

mà đơn vị khác (Liên doanh) có thể đưa vào 

trong báo cáo Tập đoàn. 

Giấy phép: Giấy tờ chứng nhận Đơn vị được cấp phép đã 

đáp ứng được tất cả các yêu cầu bắt buộc tối 

thiểu để bắt đầu thủ tục tham dự giải đấu 

chuyên nghiệp của LĐBĐVN và giải cấp CLB 

AFC. 

Đơn vị xin cấp phép: Là một CLB có tư cách pháp nhân chịu trách 

nhiệm đối với đội bóng tham gia giải Vô địch 

quốc gia và/hoặc giải đấu cấp CLB AFC. 

Đơn vị được cấp phép: Là Đơn vị xin cấp phép được LĐBĐVN cấp 

giấy phép. 

Bộ phận hành chính cấp phép Là Phòng cấp phép thuộc cơ quan cấp phép 

chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề về cấp 

phép 

http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/
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Mùa giải cấp phép: Mùa giải mà câu lạc bộ được cấp phép (xem 

phần Mùa giải xin cấp phép). 

Quy trình cấp phép: Quy trình một giấy phép được cấp. 

Cơ quan cấp phép: Là LĐBĐVN thực hiện quyền cấp phép thông 

qua việc  ban hành Quy chế cấp phép, bổ 

nhiệm Đơn vị cấp phép. LĐBĐVN có thể uỷ 

quyền cấp phép CLB cho Đơn vị tổ chức giải 

đấu có liên quan trong Hệ thống giải bóng đá 

chuyên nghiệp Việt Nam. 

Cấp  quản lý (về nhân sự): Những người chịu trách nhiệm soạn lập và 

trình bày hợp lý báo cáo tài chính và các thông 

tin tài chính khác. Có thể sử dụng các thuật 

ngữ phù hợp khác tuỳ thuộc cơ cấu pháp lý 

của từng khu vực cụ thể. Ví dụ ở một số khu 

vực, thuật ngữ này có thể được gọi là ‘những 

người chịu trách nhiệm quản lý’ (ví dụ là ban 

giám đốc). 

Trọng yếu hoặc mức độ trọng yếu: Việc bỏ sót hoặc sai sót đối với các khoản 

mục hoặc thông tin được coi là mang tính 

trọng yếu nếu việc này có thể gây ảnh hưởng 

đến các quyết định kinh tế mà người sử dụng 

thông tin tài chính đưa ra khi căn cứ trên 

thông tin tài chính, dù là xét riêng hay xét 

chung. Mức độ trọng yếu phụ thuộc vào quy 

mô và tính chất của việc bỏ sót hoặc thiếu sót, 

xét trong những  tình huống hoặc ngữ cảnh 

xung quanh. Quy mô hoặc tính chất của khoản 

mục, hoặc là sự kết hợp cả hai, có thể là các 

nhân tố quyết định. 

Tập đoàn: Công ty mẹ và các công ty con. 

Công ty mẹ là tổ chức có một hoặc nhiều công 

ty con. Công ty con là một tổ chức có hoặc 

không có tư cách pháp nhân và được quản lý 

bởi một tổ chức khác (thường là công ty mẹ).  

Thông lệ kế toán quốc gia: Thông lệ và hình thức trình bày báo cáo và kế 

toán quy định đối với các đơn vị tại một quốc 

gia cụ thể. 

Giá trị có thể thu hồi:               Là giá trị cao hơn giữa giá trị hợp lý trừ các 

chi phí bán của một tài sản với giá trị sử dụng 

của tài sản đó. ‘Giá trị hợp lý trừ các chi phí 

bán’ là giá trị có thể thu được từ bán tài sản 
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một cách tự nguyện giữa các bên có đầy đủ 

hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá trừ đi chi 

phí thanh lý, nhượng bán. ‘Giá trị sử dụng’ là 

giá trị hiện tại ước tính thu được trong tương 

lai phát sinh từ tài sản. 

Thành viên đã đăng ký (Thành viên 

đăng ký): 

Một tổ chức hợp pháp theo quy định của luật 

pháp quốc gia và/hoặc điều lệ liên đoàn bóng 

đá quốc gia, là thành viên của liên đoàn quốc 

gia và/ hoặc đơn vị tổ chức giải đấu. 

Bên liên quan Một bên được coi là bên liên quan của đơn vị 

nếu: 

a) Một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua 

một hoặc nhiều tổ chức trung gian, bên đó: 

(i) Kiểm soát, chịu sự kiểm soát bởi 

hoặc chịu sự kiểm soát chung với đơn 

vị (bao gồm công ty mẹ, công ty con, 

các công ty con cùng tập đoàn);  

(ii)  Có góp vốn trong đơn vị mà qua đó 

có tầm ảnh hưởng đáng kể đến đơn 

vị;  

(iii) Hoặc: có quyền đồng kiểm soát 

đơn vị; 

b) Bên đó là công ty liên kết của đơn vị; 

c) Bên đó là công ty liên doanh mà trong đó 

đơn vị là một bên trong liên doanh; 

d) Bên đó là thành viên ban quản lý chính của 

đơn vị hoặc công ty mẹ của đơn vị; 

đ) Bên đó là thành viên mật thiết trong gia 

đình của bất kỳ cá nhân nào nêu trong mục 

(a) hoặc (d); 

e) Hoặc bên đó là một thực thể chịu sự kiểm 

soát, chịu sự đồng kiểm soát hoặc chịu ảnh 

hưởng đáng kể bởi bất kỳ cá nhân nào nêu 

trong mục (d) hoặc (e), hoặc bên đó là một 

thực thể do bất kỳ cá nhân nào nêu trong 

mục (d) hoặc (e) nắm quyền biểu quyết 

đáng kể, dù là trực tiếp hay gián tiếp; hoặc 

g) Bên đó là chương trình lợi ích sau tuyển 

dụng để phục vụ lợi ích của nhân viên của 

đơn vị, hoặc của bất kỳ đơn vị nào mà là 

bên liên quan của đơn vị; 
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Đơn vị/ Các đơn vị báo cáo: Thành viên đăng ký và/hoặc công ty hay tập 

đoàn mà theo quy định của quy chế này phải 

cung cấp cho cơ quan cấp phép các báo cáo tài 

chính hợp nhất hoặc theo quy định của pháp 

luật tương ứng; 

Soát xét: Mục đích của cuộc soát xét thông tin tài chính 

là để kiểm toán viên đưa ra kết luận của mình, 

dựa trên cơ sở công tác soát xét, về bất kỳ yếu 

tố gì mà kiểm toán viên lưu tâm có thể khiến 

cho kiểm toán viên cho rằng thông tin tài 

chính, xét trên tất cả các khía cạnh trọng yếu, 

không được soạn lập theo chuẩn mực báo cáo 

tài chính đã xác định. 

Trái ngược với cuộc kiểm toán, cuộc soát xét 

không được thiết kế để đạt được sự đảm 

bảo hợp lý rằng các thông tin tài chính không 

có các sai sót trọng yếu. Công tác soát xét bao 

gồm đặt câu hỏi điều tra, chủ yếu là đối với 

ngườichịu trách nhiệm về vấn đề tài chính và 

kế toán, và áp dụng các thủ tục phân tích và 

soát xét khác. Cuộc soát xét có thể làm kiểm 

toán viên lưu tâm đến những vấn đề trọng yếu 

có ảnh hưởng đến các thông tin tài chính, 

nhưng cuộc soát xét này không cung cấp bằng 

chứng mà cuộc kiểm toán yêu cầu.  

Mùa giải xin cấp phép: Là mùa giải cấp giấy phép bắt đầu vào ngày 

sau thời hạn Đơn vị cấp phép nộp danh sách 

quyết định cấp phép cho AFC cho đến thời 

hạn nộp danh sách năm tiếp theo. 

Thay đổi đáng kể/quan trọng: Có nghĩa là một sự kiện được coi là trọng yếu 

đối với hồ sơ đã nộp trước đó cho cơ quan cấp 

phép. Sẽ cần có một bản trình bày khác nếu 

như sự việc đó đã xảy ra trước khi nộp hồ sơ 

xin cấp phép 

Ảnh hưởng đáng kể: Quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết 

định về chính sách hoạt động kinh doanh và 

tài chính của bên nhận đầu tư nhưng không 

kiểm soát hoặc đồng kiểm soát những chính 

sách này. 

Sân vận động: Là địa điểm diễn ra trận đấu bao gồm, nhưng 

không giới hạn ở các tài sản và trang thiết bị 

gần sân vận động (ví dụ: văn phòng, khu vực 
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đón tiếp, trung tâm báo chí, trung tâm cấp 

thẻ). 

Thời điểm khóa sổ kế toán theo quy 

định pháp luật: 

Là thời điểm khóa sổ kế toán hàng năm của 

đơn vị lập báo cáo. 

Các sự kiện diễn ra sau (các sự kiện 

diễn ra sau quyết định cấp phép): 

Những sự kiện hoặc điều kiện xảy ra sau khi 

đã có quyết định cấp phép. 

Công ty con: Một pháp nhân do một pháp nhân khác kiểm 

soát (gọi là công ty mẹ). 

Thông tin bổ sung: Nếu báo cáo tài chính thường niên đã kiểm 

toán không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về nội 

dung và các nguyên tắc kế toán quy định trong 

tiêu chí F.01, thì Đơn vị xin cấp phép phải lập 

và nộp thêm thông tin bổ sung. Nội dung và 

cách trình bày thông tin bổ sung (nếu được 

yêu cầu) sẽ khác nhau giữa các Đơn vị xin cấp 

phép tùy thuộc vào lượng thông tin đã trình 

bày trong các báo cáo tài chính thường 

niên`riêng rẽ. 

 

 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

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

1. Quy chế cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp quy định về hoạt động của 

LĐBĐVN trong việc cấp phép cho các CLB bóng đá Việt Nam tham dự giải bóng đá 

Vô địch quốc gia và các giải đấu cấp CLB của AFC, trên cơ sở đảm bảo các điều kiện 

về thành tích thể thao và các tiêu chí cần thiết để được cấp phép theo quy định có liên 

quan của AFC và LĐBĐVN. 

2. Quy chế này được áp dụng cho LĐBĐVN, thành viên thuộc LĐBĐVN và các 

tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia hoạt động bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam.  

Điều 2. Mục đích cấp phép 

Hoạt động cấp phép của LĐBĐVN được thực hiện nhằm: 

1. Đảm bảo việc quản lý và tổ chức CLB tuân thủ theo quy định của pháp luật 

Việt Nam và phù hợp với Điều lệ của LĐBĐVN. 

2.  Bảo vệ uy tín và tính toàn vẹn của các giải đấu cấp Châu lục cũng như các giải 

thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. 

3. Tiếp tục thúc đẩy và cải thiện tiêu chuẩn về mọi mặt của bóng đá ở Châu Á và 

tiếp tục ưu tiên cho đào tạo và chăm sóc cầu thủ trẻ ở từng CLB; 
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4. Nâng cao trình độ quản lý và tổ chức CLB. 

5. Cải thiện khả năng tài chính và kinh tế  của các  CLB, tăng tính minh bạch và 

tin cậy của các CLB. 

6. Đảm bảo cơ sở hạ tầng thể thao của CLB phù hợp để cung cấp những sân vận 

động đầy đủ trang thiết bị tốt và an toàn cho khán giả và các đơn vị truyền 

thông. 

7. Bảo đảm tính liên tục của các giải đấu trong một mùa giải. 

8. Giám sát tình hình tài chính hợp lý ở các giải đấu. 

Điều 3. Cam kết bảo mật 

1. Cơ quan Cấp phép đảm bảo với Đơn vị xin cấp phép/Đơn vị được cấp phép về 

việc bảo mật đối với thông tin thuộc loại không công khai được cung cấp cho Cơ quan 

cấp phép trong quá trình thực hiện Quy trình cấp phép. 

2. Các thành viên của Ban Cấp phép, Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép, Phòng 

Cấp phép và bất kỳ cá nhân nào mà Cơ quan Cấp phép bổ nhiệm tham gia vào quy 

trình cấp phép phải ký cam kết bảo mật trước khi thực hiện công việc của mình. 

 

CHƯƠNG II 

CƠ QUAN CẤP PHÉP 

Điều 4. Cơ quan cấp phép 

LĐBĐVN là Cơ quan Cấp phép, thực hiện quyền cấp phép thông qua việc ban 

hành Quy chế cấp phép, bổ nhiệm Đơn vị cấp phép. LĐBĐVN có thể uỷ quyền cấp 

phép CLB cho Đơn vị tổ chức giải đấu có liên quan trong Hệ thống giải bóng đá 

chuyên nghiệp Việt Nam.  

Điều 5. Đơn vị cấp phép 

1.  Đơn vị cấp phép gồm: 

1.1 Ban Cấp phép là đơn vị ra quyết định về việc cấp phép. 

1.2 Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép (Ban GQKNCP) là đơn vị giải quyết 

khiếu nại và ra quyết định sau cùng về việc cấp phép đối với đơn vị khiếu nại. 

2. Mỗi Đơn vị cấp phép phải có ít nhất ba thành viên. Trong số các thành viên 

của mỗi Đơn vị cấp phép, phải có ít nhất một người có bằng cử nhân luật và/hoặc một 

người có bằng cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán.  

3. Ban chấp hành LĐBĐVN bổ nhiệm thành viên của Đơn vị cấp phép với nhiệm 

kỳ là bốn (04) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Trong trường hợp khuyết một vị trí 

trong Ban Cấp phép hoặc Ban GQKNCP, Ban Chấp hành LĐBĐVN sẽ bổ nhiệm 

người thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Việc chậm bổ nhiệm người thay 

thế không cản trở các Ban thực hiện nhiệm vụ của mình. 

4. Thành viên Ban Cấp phép không đồng thời là thành viên của Ban Kỷ luật hoặc 

Ban GQKNCP.  
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5. Ban Cấp phép có thể đề cử nhân viên hành chính của LĐBĐVN và nhân viên 

làm việc cho các Đơn vị tổ chức giải đấu thuộc sự quản lý của Liên đoàn làm thành 

viên của Ban, ngoại trừ Trưởng phòng Cấp phép không được là thành viên của Ban 

Cấp phép. 

6. Thành viên của Ban GQKNCP không được đồng thời là thành viên của một 

trong các đơn vị sau trong LĐBĐVN: 

+ Ban Chấp hành; 

+ Thường trực Ban Chấp hành và Hội đồng tư vấn; 

+ Ban Kiểm tra; 

+ Ban Kỷ luật; 

+ Ban Tổng Thư ký; 

+ Các nhân viên hành chính của LĐBĐVN hoặc nhân viên làm việc cho 

các đơn vị tổ chức giải đấu trực thuộc sự quản lý của LĐBĐVN 

+ Các tổ chức trực thuộc LĐBĐVN, bao gồm nhưng không giới hạn: Báo 

Bóng đá, Trung tâm Đào tạo bóng đá Trẻ và một số tổ chức khác theo quyết định của 

Ban Chấp hành LĐBĐVN. 

7. Thành viên của Đơn vị cấp phép phải tuân thủ quy định bảo mật. LĐBĐVN 

ban hành quy định này và các thành viên phải cam kết thực hiện bằng văn bản. 

8. Thành viên của Đơn vị cấp phép phải thực hiện công việc một cách vô tư, 

khách quan và không được tham gia quyết định cấp phép khi có căn cứ để nghi ngờ về 

tính độc lập hoặc có mâu thuẫn lợi ích. Mức độ độc lập của một thành viên có thể 

không được đảm bảo khi người này hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình của 

người này, có mối quan hệ với Đơn vị xin cấp phép dưới các hình thức như: 

+ Thành viên; 

+ Cổ đông; 

+ Nhà tài trợ; 

+ Tư vấn/Cố vấn; 

+ Đối tác thương mại; 

+ Người lao động. 

Điều 6. Ban cấp phép 

Ban Cấp phép là Ban ra quyết định về việc cấp phép, có quyền quyết định việc 

cấp phép cho Đơn vị xin cấp phép tham gia giải Vô địch quốc gia và/hoặc giải cấp 

CLB AFC theo quy định của Quy chế này. 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Cấp phép 

1. Quyết định việc cấp hay không cấp giấy phép cho Đơn vị xin cấp phép. Quyết 

định được làm bằng văn bản, nêu rõ lý do và điều kiện khiếu nại. 

2. Yêu cầu Đơn vị xin cấp phép hoặc Phòng cấp phép bổ sung tài liệu, thông tin  

liên quan đến hồ sơ xin cấp phép được nộp đúng hạn định.  
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3. Không có quyền gia hạn nộp hồ sơ cho Đơn vị xin cấp phép dưới bất kỳ hình 

thức nào. 

4. Đề nghị ban Kỷ luật áp dụng các biện pháp phạt đối với Đơn vị xin cấp phép 

không đáp ứng tiêu chí hạng “B”. 

5. Thu hồi giấy phép hoặc đề nghị Ban Kỷ luật áp dụng biện pháp phạt trong thời 

gian mùa giải nếu Đơn vị được cấp phép: 

- Không còn đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào để được cấp giấy phép; 

- Vi phạm bất kỳ nghĩa vụ, nhiệm vụ, sự xác nhận hoặc cam kết theo quy định 

trong Quy chế này, Hợp đồng hoặc Cam kết bảo mật; 

- Đang trong quá trình thực hiện các thủ tục phá sản, tài sản bị quản lý, chịu sự 

giám sát hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

6. Đề nghị Ban Chấp hành LĐBĐVN sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp phép CLB 

bóng đá chuyên nghiệp. 

7. Đề nghị Ban Chấp hành LĐBĐVN cấp phép ngoại lệ cho Đơn vị xin cấp phép 

đạt điều kiện về thành tích thể thao nhưng không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu hoặc 

quy định của Quy chế này và nêu rõ lý do. 

Quyết định cấp phép ngoại lệ chỉ có hiệu lực trong một mùa giải. Tùy từng 

trường hợp cụ thể, Ban Chấp hành sẽ quyết định gia hạn thời hạn cấp phép ngoại lệ 

căn cứ đề xuất hoàn thiện các tiêu chí của Đơn vị xin cấp phép. 

8. Không có quyền xác định thứ hạng các giải thuộc Hệ thống giải bóng đá 

chuyên nghiệp Việt Nam.  

9. Trong trường hợp ngang bằng phiếu thì lá phiếu của Trưởng ban là lá phiếu 

quyết định. 

10. Trưởng Ban Cấp phép được sử dụng con dấu của LĐBĐVN để ký quyết định 

và các văn bản, giấy tờ liên quan tới hoạt động cấp phép. 

Điều 8. Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép  

Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép giải quyết khiếu nại đối với quyết định của 

Ban cấp phép. Quyết định được làm bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép 

1. Xem xét, giải quyết khiếu nại đối với quyết định do Ban Cấp phép ban hành 

trong các trường hợp sau: 

- Đơn vị xin cấp phép bị Ban Cấp phép từ chối cấp phép. 

- Đơn vị được cấp phép bị Ban Cấp phép thu hồi giấy phép. 

- Đơn vị được cấp phép kèm theo biện pháp phạt. 

- Trưởng phòng cấp phép không đồng ý với quyết định của Ban Cấp phép. 

2. Không xem xét hồ sơ nộp không đúng thời hạn; không xem xét chứng cứ mới 

sau khi đã ra Quyết định giải quyết khiếu nại. 
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3. Quyết định cuối cùng về việc cấp phép hay không và áp dụng các biện pháp 

phạt và đảm bảo tại Điều 14, bao gồm cả việc thu hồi giấy phép đối với Đơn vị xin cấp 

phép. 

4. Yêu cầu Trưởng phòng Cấp phép làm rõ các vấn đề trong quá trình giải quyết 

khiếu nại.  

5. Không có quyền xác định thứ hạng các giải thuộc hệ thống giải bóng đá 

chuyên nghiệp quốc gia.  

6. Trong trường hợp ngang bằng phiếu thì lá phiếu của Trưởng ban là lá phiếu 

quyết định. 

7. Trưởng Ban GQKNCP được sử dụng con dấu của LĐBĐVN để ký quyết định 

và các văn bản, giấy tờ liên quan tới hoạt động cấp phép. 

Điều 10. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại 

1. Đảm bảo nguyên tắc đối xử công bằng 

Các bên tham gia vụ kiện có quyền được đối xử công bằng như quyền được trình 

bày, được tư vấn và nhận được quyết định đúng đắn.  

2. Hình thức, nội dung của Đơn khiếu nại 

Đơn khiếu nại phải được nộp bằng văn bản với các nội dung sau: 

a) Ngày, tháng, năm làm Đơn khiếu nại;  

b) Tên, địa chỉ của Đơn vị khiếu nại; 

c) Tên, địa chỉ của Đơn vị bị khiếu nại; 

d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Ban GQKNCP giải quyết. 

3. Tài liệu, chứng cứ kèm theo Đơn khiếu nại 

Đơn vị khiếu nại phải gửi kèm Đơn khiếu nại tài liệu, chứng cứ để chứng minh 

cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. 

Hồ sơ khiếu nại gửi tới địa chỉ Phòng cấp phép CLB LĐBĐVN, đường Lê 

Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

4. Ngôn ngữ 

Tất cả tài liệu phải được gửi bằng tiếng Việt. 

5. Thời hạn gửi đơn khiếu nại  

Bảy (7) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định của Ban Cấp phép. 

6. Quyết định giải quyết khiếu nại 

Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận Đơn khiếu nại hợp lệ, Quyết định giải 

quyết khiếu nại phải được ban hành bằng văn bản, bao gồm những nội dung sau:  

a) Địa điểm, thời gian ban hành 

 b) Họ tên của các thành viên tham gia giải quyết khiếu nại 

 c) Tên, địa chỉ của các bên có liên quan. 
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 d) Nội dung bào chữa của các bên  

 đ) Lý do ban hành quyết định theo thực tế và theo luật.  

 e) Quyết định (bao gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, nếu có).   

7. Lệ phí giải quyết khiếu nại  

Lệ phí giải quyết khiếu nại do bên khiếu nại chi trả, nộp vào tài khoản của 

LĐBĐVN theo mức và thời hạn quy định của Ban GQKNCP và theo nguyên tắc 

không bồi hoàn.  

Tùy từng vụ việc khiếu nại, Chủ tịch LĐBĐVN có thể xem xét và chấp nhận yêu 

cầu giảm hoặc miễn lệ phí khiếu nại nếu bên khiếu nại có đơn yêu cầu và thực sự có 

khó khăn. 

Điều 11. Phòng cấp phép 

1. Phòng Cấp phép do LĐBĐVN thành lập nhằm mục đích hỗ trợ các Đơn vị cấp 

phép trong quá trình cấp phép. 

2. Nhân sự của Phòng gồm: 

- Trưởng phòng: chịu trách nhiệm chỉ đạo và điều phối chung. 

- Các chuyên viên: chịu trách nhiệm kiểm tra CLB, đánh giá CLB theo các tiêu 

chí quy định trong Quy chế.  

- Nhân viên hành chính.  

- Nhân viên kế toán có kinh nghiệm và bằng cử nhân kinh tế chuyên ngành về 

kế toán hoặc kiểm toán. 

3. Nhân viên của Phòng Cấp phép phải độc lập với Đơn vị xin cấp phép và đảm 

bảo rằng bản thân nhân viên hoặc bất kỳ thành viên trong gia đình của nhân viên 

không có mối liên hệ với Đơn vị xin cấp phép dưới các hình thức như: 

- Thành viên; 

- Cổ đông; 

- Đối tác thương mại; 

- Nhà tài trợ; 

- Tư vấn/Cố vấn; 

- Giám đốc; 

- Người lao động . 

Nếu một nhân viên bị coi là không độc lập với Đơn vị xin cấp phép, thì nhân viên 

đó không được tham gia bất kỳ giai đoạn nào trong công tác đánh giá, kiểm tra, đề 

nghị hoặc báo cáo về Đơn vị xin cấp phép.  

Điều 12. Nhiệm vụ của Phòng Cấp phép 

1. Chuẩn bị, xây dựng và thực hiện hệ thống cấp phép CLB của LĐBĐVN.  

2. Trợ giúp hành chính cho Đơn vị cấp phép. 
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3. Hỗ trợ, tư vấn và quản lý các Đơn vị được cấp phép trong thời gian hiệu lực 

của giấy phép. 

4. Là đầu mối liên lạc và chia sẻ chuyên môn với các Phòng Cấp phép của các 

Liên đoàn quốc gia khác là thành viên của AFC và với AFC. 

5. Thực hiện đánh giá và kiểm tra Đơn vị xin cấp phép theo các tiêu chí được quy 

định trong Quy chế này.  

6. Báo cáo Ban Cấp phép trường hợp Đơn vị được cấp phép không đảm bảo duy 

trì được những điều kiện cấp giấy phép.  

7. Ủy quyền giám sát Đơn vị được cấp phép cho các phòng ban khác của 

LĐBĐVN hoặc cho Đơn vị tổ chức giải của LĐBĐVN. 

Điều 13. Quyền hạn của Phòng Cấp phép 

1. Yêu cầu Đơn vị xin cấp phép làm rõ thông tin hoặc cung cấp thêm tài liệu, 

bằng chứng.  

2. Kiểm tra đột xuất các CLB như đến trụ sở CLB hoặc sân bãi mà không cần 

phải thông báo trước và có quyền kiểm tra tất cả tài liệu liên quan đến việc cấp phép. 

3. Quyết định thời gian biểu thực hiện Quy trình cơ bản cấp phép CLB hàng năm 

căn cứ vào ngày bắt đầu mùa giải chuyên nghiệp của LĐBĐVN và thời hạn AFC đặt 

ra đối với việc tham dự giải  CLB AFC. 

4. Kiến nghị Ban Cấp phép về các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy phép, các 

biện pháp phạt, thu hồi giấy phép, hoặc những vấn đề khác liên quan đến cấp phép. 

5. Tham dự các cuộc họp của Ban Cấp phép và Ban GQKN nhưng không có 

quyền biểu quyết. 

Điều 14. Các biện pháp phạt và đảm bảo  

1. Ban Kỷ luật và Ban GQKN được quyền áp dụng các biện pháp phạt như sau 

trong trường hợp vi phạm Quy chế này. Việc xử phạt có thể được thực hiện trước khi 

mùa giải bắt đầu hoặc trong khi mùa giải đang diễn ra: 

a) Khiển trách; 

b) Cảnh cáo; 

c) Phạt tiền; 

d) Đình chỉ nhân sự; 

đ) Thu hồi giải thưởng/ tiền thưởng; 

e) Cấm chuyển nhượng, đăng ký cầu thủ; 

g)  Buộc thi đấu trên sân không có khán giả; 

h) Chuyển xuống thi đấu ở hạng thấp hơn; 

i) Cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá. 

2. Ngoài việc đề nghị Ban Kỷ luật áp dụng các biện pháp phạt, Đơn vị cấp phép 

có thể yêu cầu Đơn vị xin cấp giấy phép: 
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a) Báo cáo các vấn đề với cơ quan có thẩm quyền của LĐBĐVN; 

b) Nộp các cam kết và giấy tờ đảm bảo;  

c) Hoàn thành tiêu chí theo thời hạn nhất định hoặc thời hạn đã được gia hạn.  

 

CHƯƠNG III 

 ĐƠN VỊ XIN CẤP PHÉP – GIẤY PHÉP 

Điều 15. Đơn vị xin cấp phép 

1. Đơn vị xin cấp phép là một CLB Bóng đá có tư cách pháp nhân chịu trách 

nhiệm đối với đội bóng tham gia vào các giải Vô địch quốc gia và/hoặc giải đấu cấp 

CLB AFC. Đơn vị xin cấp phép có thể: 

a) Là thành viên của LĐBĐVN và/hoặc Đơn vị tổ chức giải (sau đây gọi là 

thành viên đăng ký); hoặc 

b) Là tổ chức có tư cách pháp nhân có mối quan hệ hợp đồng với thành viên 

đăng ký (sau đây gọi là Công ty).  

2. Đơn vị xin cấp phép phải đảm bảo có tư cách Thành viên đăng ký hoặc có mối 

quan hệ hợp đồng với thành viên đăng ký ít nhất 2 năm liên tiếp tính đến thời điểm bắt 

đầu mùa giải xin cấp phép. Tư cách thành viên đăng ký hoặc mối quan hệ hợp đồng 

với thành viên đăng ký bị coi là không liên tiếp khi có sự thay đổi hình thức pháp lý 

của CLB hoặc cơ cấu công ty (bao gồm thay đổi trụ sở, tên, màu áo của CLB, hoặc 

chuyển đổi chủ sở hữu giữa các CLB/pháp nhân) để đạt điều kiện về thành tích thể 

thao và/hoặc được cấp phép tham dự giải.  

Tùy từng trường hợp cụ thể, Ban Cấp cấp phép quyết định cấp phép ngoại lệ cho 

Đơn vị xin cấp phép không đáp ứng quy định 2 năm liên tiếp. Tùy thuộc vào sự thay 

đổi của CLB, đơn vị xin cấp phép cần nộp đơn xin cấp phép ngoại lệ kèm theo các tài 

liệu như sau: 

- Văn bản thỏa thuận liên quan đến việc chuyển đổi quyền và nghĩa vụ của chủ 

sở hữu cũ và chủ sở hữu mới (bao gồm cả các khoản nợ, nếu có); 

- Bảng cân đối kế toán của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới; 

- Bằng chứng đã thanh toán hết các khoản nợ của chủ sở hữu cũ hoặc được chủ 

sở hữu mới đồng ý tiếp nhận thanh toán các khoản nợ.  

3. Trách nhiệm của Đơn vị xin cấp phép: 

3.1 Cung cấp cho Đơn vị cấp phép: 

a) Thông tin, tài liệu liên quan chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ của Đơn vị 

xin cấp phép; 

b) Các tài liệu khác để Đơn vị cấp phép ban hành quyết định. 

3.2 Cung cấp thông tin bao gồm cả các thông tin về tiêu chí thể thao, cơ sở vật 

chất, nhân lực - hành chính, pháp lý và tài chính. 

3.3 Phải thông báo cho Đơn vị cấp phép bất kỳ sự kiện nào xảy ra sau khi nộp 

hồ sơ xin cấp phép mà cho thấy có sự thay đổi trọng yếu so với các thông tin trước khi 

nộp hồ sơ. 
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Điều 16. Giấy Phép 

1. Đơn vị xin cấp phép đáp ứng các tiêu chí qui định trong Quy chế này vào các 

thời hạn do LĐBĐVN đặt ra và đủ tiêu chuẩn trên cơ sở đánh giá các kết quả chuyên 

môn thể thao, được LĐBĐVN cấp giấy phép để tham gia giải bóng đá Vô địch quốc 

gia, giải đấu cấp CLB AFC.  

Có các loại giấy phép sau: 

1.1 Giấy phép tham dự giải VĐQG.  

1.2 Giấy phép AFC – công nhận tham dự các giải cấp CLB AFC (theo quy định 

tại Quy chế cấp phép CLB của AFC). 

2. Giấy phép sẽ tự động hết hạn vào cuối mùa giải mà giấy phép đó được cấp;  

3. Không được chuyển nhượng Giấy phép. 

4. Giấy phép bị AFC hoặc Đơn vị cấp phép thu hồi trong các trường hợp: 

a) Điều kiện để cấp giấy phép không còn phù hợp hoặc;  

b) Đơn vị được cấp phép vi phạm nghĩa vụ trong Quy chế này. 

5. LĐBĐVN phải thông báo cho AFC về việc thu hồi giấy phép.  

Điều 17. Cấp phép tham gia vào giải đấu của AFC 

1. Đơn vị xin cấp phép phải đáp ứng được các yêu cầu trong các Điều lệ Giải đấu 

cấp  CLB của AFC để được tham gia vào các Giải đấu cấp  CLB của AFC. 

2. Trình tự chấp thuận do AFC và các đơn vị có thẩm quyền của AFC quyết định. 

3. Các đơn vị có thẩm quyền của AFC đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến 

việc cho phép một CLB tham gia vào bất cứ giải đấu nào của AFC. 

4. Các quyết định tuân thủ quy định về phạm vi thẩm quyền theo Điều lệ AFC, 

bao gồm thẩm quyền của Tòa trọng tài thể thao tại Laussane với tư cách là cơ quan 

trọng tài giải quyết tranh chấp, khiếu nại.  

Điều 18. Áp dụng trình tự đặc biệt cấp phép cho CLB tham gia vào giải đấu 

cấp CLB của AFC  

1. Nếu một CLB đủ điều kiện tham gia vào giải đấu cấp CLB của AFC dựa trên 

các thành tích thể thao mà CLB đó đạt được, nhưng lại chưa thông qua Quy trình cấp 

phép CLB của LĐBĐVN, hoặc đã thông qua một quy trình cấp phép ở mức thấp hơn 

(vì câu lạc bộ này có thể là Quán quân hoặc Á quân tại giải Cúp Quốc gia hoặc các 

giải đấu trong nước khác nhưng không tham gia thi đấu giải VĐQG), thì LĐBĐVN có 

thể - đại diện cho CLB đó đề nghị áp dụng Trình tự đặc biệt cấp phép CLB. 

2. Căn cứ trường hợp đặc biệt đó, AFC có thể có những cho phép đặc biệt để 

tham gia vào các Giải đấu CLB AFC đối với các CLB cụ thể và mùa giải có liên quan. 

3. Trình tự, thủ tục: 

 3.1 LĐBĐVN thông báo với AFC bằng văn bản về khả năng áp dụng trường 

hợp đặc biệt chậm nhất là vào ngày 31/8 của năm trước mùa giải được cấp phép, trong 

đó nêu rõ tên của (các) CLB liên quan. 
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 3.2 LĐBĐVN chịu trách nhiệm chuyển các tiêu chí cho (các) CLB có liên quan 

ngay khi được Bộ phận quản lý hành chính AFC thông báo để đánh giá các thủ tục 

trường hợp đặc biệt ở cấp quốc gia. LĐBĐVN hỗ trợ (các) CLB để chuẩn bị cho thủ 

tục đó. 

 3.3 (Các) CLB liên quan phải cung cấp các bằng chứng cần thiết bằng văn bản 

cho LĐBĐVN. Cơ quan Cấp phép sẽ đánh giá (các) CLB theo các chuẩn mực tối thiểu 

và nộp cho AFC các tài liệu sau bằng tiếng Anh chậm nhất vào ngày 30/9 của năm 

trước mùa giải được cấp phép: 

a) Văn bản yêu cầu áp dụng sự cho phép đặc biệt để tham gia vào Giải đấu cấp 

CLB AFC tương ứng; 

b) Đề xuất của Cơ quan Cấp phép dựa trên cơ sở  đánh giá (bao gồm thời gian 

và tên của người đã đánh giá (các) CLB ); 

c) Tất cả bằng chứng tài liệu do (các) CLB hoặc Cơ quan cấp phép cung cấp; 

d) Bất cứ văn bản bổ sung nào do AFC yêu cầu trong quá trình thực hiện thủ 

tục trường hợp đặc biệt. 

 3.4 Nếu CLB đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã đề ra và xét trên các kết quả thể 

thao của CLB có đủ tư cách tham gia giải, Bộ phận quản lý hành chính AFC ban hành 

quyết định dựa trên các văn bản nhận được và cấp phép đặc biệt cho CLB tham gia 

vào các giải đấu cấp CLB của AFC. Quyết định sẽ được thông báo cho LĐBĐVN và 

LĐBĐVN sẽ thông báo cho (các) CLB có liên quan. 

 3.5 Nếu một CLB có liên quan bị loại khỏi giải đấu vì lý do thể thao trong quá 

trình thực hiện thủ tục trường hợp đặc biệt, LĐBĐVN phải thông báo cho Bộ phận 

Quản lý hành chính AFC và quyết định liệu thủ tục trường hợp đặc biệt này có chấm 

dứt hay không mà không có thêm bất cứ quyết định nào khác. Khi thủ tục đó chấm dứt 

thì sẽ không bắt đầu lại thủ tục đó vào thời điểm khác sau đó. 

 3.6 CLB có thể gửi Đơn khiếu nại tới Tòa Trọng tài Thể thao đối với quyết định 

loại khỏi giải đấu do Bộ phận quản lý hành chính AFC hoặc cơ quan của AFC ban 

hành  theo Điều lệ của AFC.  

Điều 19. Quyền kiểm tra của AFC 

1. Tại bất kỳ thời điểm nào, AFC và các tổ chức được AFC bổ nhiệm có quyền 

kiểm tra đột xuất các Đơn vị cấp phép, Đơn vị xin cấp phép để đảm bảo việc cấp phép 

được thực hiện đúng quy định của Quy chế này. Trường hợp phát hiện có sự vi phạm 

Quy chế Cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp của LĐBĐVN đã được AFC phê 

duyệt, thì cơ quan có thẩm quyền của AFC có thể áp dụng các biện pháp xử phạt quy 

định tại Quy chế này và/hoặc các quy định có liên quan của AFC căn cứ vào mức độ 

và tính chất của việc vi phạm.  

2. Tại bất kỳ thời điểm nào, AFC và/hoặc các đại diện được AFC ủy quyền có 

quyền kiểm tra đột xuất các Đơn vị cấp phép để xác định việc tuân thủ các yêu cầu tối 

thiểu quy định tại Chương IV Quy chế này. Cơ quan có thẩm quyền của AFC có thể áp 

dụng các biện pháp phạt dựa trên bản chất và tính chất của việc vi phạm, nếu thấy rằng 

các yêu cầu bắt buộc tối thiểu đã không được tuân thủ. 
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3. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa văn bản tiếng Anh và tiếng Việt về 

việc kiểm tra đột xuất của AFC trong Quy chế cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp 

thì văn bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. 

 

CHƯƠNG IV 

QUY TRÌNH CƠ BẢN 

Điều 20. Quy trình cơ bản 

Quy trình cơ bản là các bước để thực hiện cấp phép quy định trong Quy chế này 

qua đó kiểm soát quá trình cấp phép cho Đơn vị xin cấp phép. Quy trình cơ bản bắt 

đầu vào thời hạn do Cơ quan cấp phép đề ra và kết thúc khi nộp danh sách các quyết 

định cấp phép cho Bộ phận quản lý hành chính AFC theo thông báo của AFC. 

Điều 21. Sơ đồ Quy trình cơ bản 
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1. Trưởng phòng cấp 

phép lập tài liệu để 

phát

2. Tài liệu được gửi cho 

các Đơn vị xin cấp phép 

điền và hoàn thiện

3. Trưởng phòng cấp 

phép nhận hồ sơ nộp của 

Đơn vị xin cấp phép kèm 

tài liệu hỗ trợ nộp cùng

4. Trưởng phòng cấp 

phép kiểm tra xem hồ 

sơ có hoàn chỉnh hay 

không

5. Đủ

6. Hồ sơ tài liệu được 

phân loại, ghi sổ, 

giao cho nhân viên

7. Cán bộ được chọn tiến 

hành đánh giá hồ sơ và 

báo cáo lại Trưởng phòng 

cấp phép

8. Đạt

9. Trưởng phòng cấp 

phép kiểm lại báo 

cáo của chuyên viên

A). Liên hệ 

Đơn vị xin 

cấp phép & 

thống nhất 

các công 

việc cần 

làm

1

3 2
1. Trưởng phòng cấp phép lập gói hồ sơ xét cấp phép, 

trong đó có các tiêu chí, bảng câu hỏi và biểu mẫu mà Đơn 

vị xin cấp phép cần hoàn thiện và nộp lại .

2. Trưởng phòng cấp phép chuyển tài liệu cho các Đơn vị 

xin cấp phép – có thể bằng đường bưu điện, đăng tải lên 

mạng ngoại bộ (extranet) v.v…

3. Đơn vị xin cấp phép hoàn thiện và chuyển lại thông tin 

trong thời gian quy định .

4. Trưởng P. cấp phép kiểm tra mức độ hoàn chỉnh của hồ 

sơ

(A)

- Từ bước 5 : Đơn vị xin cấp phép không cung cấp tất cả 

các tài liệu cần thiết. Trưởng phòng cấp phép liên hệ Đơn vị 

xin cấp phép để yêu cầu nộp thông tin còn thiếu;

Hoặc:

- Từ bước 8 : Nhân viên chịu trách nhiệm đánh giá hồ sơ 

Đơn vị xin cấp phép nộp xác định thấy có các vấn đề cần 

Đơn vị xin cấp phép cung cấp thêm thông tin hoặc làm rõ 

thêm. 

6. Trưởng phòng cấp phép phân loại các thông tin nhận 

được , lưu thông tin và chuyển cho mỗi nhân viên chịu trách 

nhiệm  lĩnh vực liên quan.

9. Trưởng phòng cấp phép đánh giá báo cáo và ý kiến của 

các chuyên viên .

7. Nhân viên được giao nhiệm vụ tiến hành đánh giá hồ sơ 

của Đơn vị xin cấp phép, nghĩa là chuyên viên pháp chế 

kiểm tra tiêu chí pháp lý, chuyên viên tài chính kiểm tra tiêu 

chí tài chính v.v… Công tác đánh giá phải có tài liệu kèm 

theo chứng minh (bằng chứng chứng tỏ đã đáp ứng được 

các tiêu chí) . Căn cứ trên ý kiến của chuyên viên liên quan, 

Trưởng phòng cấp phép ra quyết định liệu có cho phép 

chuyển hồ sơ của Đơn vị xin cấp phép sang giai đoạn tiếp 

theo hay đề nghị Đơn vị xin cấp phép bổ sung hồ sơ.

KHÔNGKHÔNG

CÓCÓ

KHÔNGKHÔNG

CÓCÓ

Bộ phận quản lý của 

CQCP

Bộ phận quản lý của 

CQCP Đơn vị cấp phépĐơn vị cấp phép Đơn vị xin cấp phép / 

được cấp phép

Đơn vị xin cấp phép / 

được cấp phép

QUY TRÌNH CƠ BẢNQUY TRÌNH CƠ BẢN
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1

10. Trưởng phòng cấp phép đánh giá Đơn vị xin cấp phép. Trên cơ sở báo cáo của 

các chuyên viên và / hoặc đi kiểm tra thực tế đơn vị xin cấp phép (nếu cần thiết), 

Trưởng phòng cấp phép có thể nhận thấy có các vấn đề lưu tâm mà cần tiến hành 

điều tra thêm.

Bộ phận quản lý của 

CQCP

Bộ phận quản lý của 

CQCP Đơn vị cấp phépĐơn vị cấp phép Đơn vị xin cấp phép / 

được cấp phép

Đơn vị xin cấp phép / 

được cấp phép

QUY TRÌNH CƠ BẢNQUY TRÌNH CƠ BẢN

10. Trưởng phòng 

cấp phép đánh giá 

Đơn vị xin cấp phép

11. Đạt

12. Lập báo cáo 

chuyển Ban cấp 

phép

13. Trưởng P. cấp 

phép thu thập tờ trình 

của ban lãnh đạo Đơn 

vị xin cấp phép

14. Ban Cấp phép

 xem xét

15. QĐ

(B). Trao đổi nội 

dung chưa 

hoàn thiện với 

Đơn vị xin CP.

(C).Đồng ý

(D). Từ chối cấp 

phép.

(E). ĐVXCP 

khiếu nại

(F). Trưởng P. 

CP lập báo cáo.

(G). Ban 

GQKNCP đánh 

giá

(H).Q.Định

(I) Từ chối cấp

16.Giấy phép được cấp

Vi phạm 

chỉ báo

Đáp ứng 

chỉ báo

19.

Nhiệm vụ 

cập nhật

18. Nhiệm vụ thông 

báo các sự kiện 

diễn ra sau

17. Trưởng P. cấp phép nộp 

danh sách các Đơn vị được 

cấp phép cho AFC

Ban 

GQKNCP

3 2

KHÔNGKHÔNG

KHÔNGKHÔNG

KHÔNGKHÔNG

KHÔNGKHÔNG

CÓCÓ

CÓCÓ

(B). Trưởng P. cấp phép trao đổi với Đơn vị xin cấp phép về các nội dung chưa tuân 

theo yêu cầu tiêu chí xét cấp phép đã xác định. Trưởng P. cấp phép có thể yêu cầu 

giải thích thêm hoặc cung cấp thêm tài liệu bổ sung, hoặc có thể quyết định đi kiểm tra 

thực tế để tiến hành điều tra thêm. Nếu có kế hoạch đi kiểm tra thực tế, Trưởng P. cấp 

phép và Đơn vị xin cấp phép gặp gỡ và giải quyết các vấn đề cũng như thống nhất các 

công việc mà ĐVXCP cần làm để khắc phục các vấn đề này trong một khoảng thời 

gian nhất định. 

12. Trưởng P. cấp phép hoàn thành báo 

cáo nộp Ban cấp phép xem xét. Báo cáo 

này sẽ nêu các khía cạnh của báo cáo 

kiểm tra thực tế và các vấn đề khác, 

trong đó có nêu khuyến nghị cấp phép. 

(C). 

- ĐVXCP đồng ý với chương trình hành 

động và tiến hành các công việc cần thiết 

để giải quyết vấn đề. 

- ĐVXCP không đồng ý với chương trình 

hành động và không tiến hành các công 

việc như đã được đề xuất.

(E). Đơn vị xin cấp phép nộp đơn khiếu nại. Ban GQKNCP được thông báo 

và thống nhất ngày họp.

14. Ban Cấp phép tiến hành xem xét. Ban Cấp phép có thể là một hội đồng 

gồm các chuyên viên bên ngoài, hoặc một nhóm các nhân viên nội bộ có 

thẩm quyền. Ban Cấp phép có thể yêu cầu Đơn vị xin cấp phép tiến hành 

một buổi giải trình – đặc biệt là trong trường hợp đã xảy ra sự kiện có tầm 

ảnh hưởng kinh tế quan trọng .

15. Ban Cấp phép quyết định cấp 

hoặc không cấp giấy phép cho câu 

lạc bộ.

D). Từ chối cấp phép. Thông báo 

Đơn vị xin cấp phép các lý do từ 

chối cấp phép và phương án lựa 

chọn tiến hành thủ tục khiếu nại 

(F). Trưởng P. cấp phép lập báo cáo chuyển Ban GQKNCP

(G). Ban GQKNCP gặp và xét giải quyết khiếu nại của câu lạc bộ

(H). Ban GQKNCP ra quyết định cấp phép hay không cấp phép cho Đơn vị 

xin cấp phép.

16. Giấy phép được cấp, trong đó 

có thể nêu hoặc không nêu chi tiết 

các nội dung mà Đơn vị xin cấp 

phép cần lưu ý trong tương lai, 

đồng thời trình bày liệu có chỉ báo 

tài chính nào đã bị vi phạm hay 

không .

(I). Từ chối cấp phép, trong đó nêu 

chi tiết các nội dung cần đề cập.

17. Trưởng phòng cấp phép gửi AFC danh sách các đơn vị được cấp phép 

tham gia giải đấu cấp câu lạc bộ AFC theo thời gian quy định của AFC.

18. Đơn vị được cấp phép khẩn trương gửi văn bản thông báo cho Cơ quan 

Cấp phép về bất kỳ sự kiện diễn ra sau cấp phép nào mà có thể có tác động 

bất lợi đến năng lực tiếp tục hoạt động liên tục của Đơn vị xin cấp phép cho 

đến cuối mùa giải cấp phép.

19. Nếu Đơn vị được cấp phép vi phạm một hoặc nhiều chỉ báo, thì Đơn vị 

xin cấp phép phải lập và nộp bản cập nhật kế hoạch tài chính năm tiếp theo.

13. Trưởng P. cấp phép nhận tờ trình của Ban lãnh đạo Đơn vị xin cấp 

phép có nội dung trình bày có hay không có bất kỳ sự kiện hoặc điều kiện 

có tầm ảnh hưởng kinh tế quan trọng nào đã diễn ra.

  Các bước trong Sơ đồ Quy trình cơ bản: 
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1.Trước thời hạn nộp cho LĐBĐVN và AFC danh sách các CLB tham gia các 

giải chuyên nghiệp của LĐBĐVN và các giải cấp CLB của AFC và vào thời hạn do 

Cơ quan cấp phép ấn định, Trưởng Phòng Cấp phép chuẩn bị văn bản về cấp phép 

CLB bao gồm tài liệu về các tiêu chí, các biểu mẫu để Đơn vị xin cấp phép điền thông 

tin và gửi lại cho Cơ quan Cấp phép. 

2. Trưởng Phòng Cấp phép gửi các gói hồ sơ đã chuẩn bị cho Đơn vị xin cấp 

phép. Hồ sơ có thể gửi bằng đường bưu điện, fax, thư điện tử, nộp trực tuyến... Trưởng 

Phòng Cấp phép có thể yêu cầu Đơn vị xin cấp phép gửi xác nhận đã nhận được hồ sơ. 

3. Đơn vị xin cấp phép hoàn thiện hồ sơ (bao gồm tài liệu, biểu mẫu v.v..) và gửi 

lại cho Trưởng Phòng Cấp phép theo hạn định. Đơn vị xin cấp phép có thể gửi lại gói 

hồ sơ bằng đường bưu điện, fax, thư điện tử, nộp trực tuyến. Có thể gửi kèm các tài 

liệu hỗ trợ nếu có yêu cầu. 

4. Trưởng Phòng Cấp phép kiểm tra gói hồ sơ do Đơn vị xin cấp phép nộp đã 

hoàn thiện chưa và có được nộp đúng hạn định không. 

5. Quyết định. 

Có 2 lựa chọn: Bước 6 hoặc bước (A) 

6. Nếu hồ sơ đã được hoàn thiện và nộp hạn định, Trưởng Phòng Cấp phép thông 

báo cho các chuyên gia có trách nhiệm xem xét, nhận xét từng lĩnh vực (ví dụ: Tài liệu 

pháp lý sẽ được chuyên gia pháp lý nhận xét, thông tin tài chính được chuyên gia tài 

chính nhận xét, v.v..).  

7. Sau khi nhận được tài liệu của Đơn vị xin cấp phép do Trưởng Phòng Cấp 

phép gửi, các chuyên gia được bổ nhiệm tiến hành kiểm tra tài liệu, xem có đáp ứng 

đầy đủ các tiêu chí theo yêu cầu không và báo cáo lại Trưởng Phòng Cấp phép theo 

hạn định. Công tác kiểm tra phải được chứng minh bằng tài liệu hỗ trợ (bằng chứng 

chứng minh việc hoàn thành tiêu chí), ví dụ Tiêu chí I01- sân vận động – việc xác 

nhận phải được chứng minh bằng bản sao giấy chứng nhận sân vận động hợp lệ. 

8. Quyết định. 

Có 2 lựa chọn: Bước 9 hoặc bước (A) 

9. Trưởng Phòng Cấp phép xác nhận báo cáo của các chuyên gia đã hoàn thiện và 

được gửi đúng hạn định. Trưởng Phòng Cấp phép xem xét các báo cáo và quan điểm 

của các chuyên gia. 

10. Trưởng Phòng Cấp phép tiến hành đánh giá  Đơn vị xin cấp phép. Trên cơ sở 

báo cáo của các chuyên gia, Trưởng Phòng Cấp phép có thể xác định các vấn đề cần 

lưu tâm mà có thể cần tiến hành kiểm tra thêm. 

11. Quyết định. 

Có 2 lựa chọn: Bước 12 hoặc bước (B) 

12. Nếu Trưởng Phòng Cấp phép không nhận thấy bất kỳ vấn đề nào mà cần phải 

xem xét thêm, thì làm báo cáo trình Ban Cấp phép xem xét trong hạn định. Báo cáo 

này bao gồm việc nhận xét các khía cạnh (phân tích các tài liệu nhận được và thông tin 

kiểm tra tại đơn vị nếu thực hiện thanh kiểm tra tại đơn vị). 
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13. Trưởng Phòng Cấp phép thu thập Tờ trình của Đơn vị xin cấp phép nêu rõ 

việc có hay không có sự kiện hoặc điều kiện có tính kinh tế quan trọng nào đã diễn ra. 

Điều này được đưa vào trong báo cáo của Trưởng phòng Cấp phép. Dựa trên kết quả 

kiểm tra, Trưởng Phòng Cấp phép đưa ra đề xuất cấp phép hoặc từ chối cấp phép vào 

trong báo cáo. 

14. Ban Cấp phép nhận báo cáo của Trưởng Phòng Cấp phép trong hạn định, tiến 

hành xem xét, và nếu cần thiết thì yêu cầu Trưởng Phòng Cấp phép giải thích thêm 

hoặc cung cấp thêm tài liệu để quyết định có cấp phép hay không. Ban Cấp phép đảm 

bảo tính độc lập và bảo mật. 

15. Quyết định. 

Có 2 lựa chọn: Bước 16 hoặc bước (D) 

16. Sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của Đơn vị xin cấp phép và báo cáo của 

Trưởng Phòng Cấp phép, Ban cấp phép thực hiện cấp giấy phép. Điều kiện để cấp giấy 

phép là Đơn vị xin cấp phép PHẢI đáp ứng được tất cả các tiêu chí BẮT BUỘC trong 

Quy chế cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp. Giấy phép được cấp có thể  nêu hoặc 

không nêu các vấn đề lưu ý sau này đối với Đơn vị xin cấp phép. 

17. Trưởng Phòng Cấp phép nhận báo cáo của đơn vị cấp phép. Trên cơ sở quyết 

định của đơn vị cấp phép, Trưởng Phòng Cấp phép chuẩn bị danh sách các Đơn vị xin 

cấp phép được phép tham gia giải Vô địch quốc gia và giải đấu cấp câu lạc bộ AFC. 

Danh sách các CLB được cấp phép được gửi cho AFC theo hạn định quy định của 

AFC và AFC trả lời vào ngày 31/10 của năm liền trước mùa giải cần cấp phép. 

18. Kể từ khi giấy phép được cấp cho đến cuối mùa giải được cấp phép, Đơn vị 

được cấp phép phải thông báo ngay cho Cơ quan cấp phép bằng văn bản bất kỳ sự kiện 

diễn ra sau cấp phép nào mà đơn vị nhận thấy vào bất kỳ thời điểm nào rằng sự kiện 

đó có thể gây quan ngại về khả năng tiếp tục hoạt động liên tục của đơn vị ít nhất cho 

đến cuối mùa giải đã được cấp phép. 

19. Nếu Đơn vị được cấp phép vi phạm một hoặc một số chỉ dẫn, Đơn vị được 

cấp phép phải soạn lập và nộp bản cập nhật Kế hoạch tài chính năm tiếp theo của 

mình. Bản Kế hoạch tài chính năm tiếp theo phải được lập tối thiểu dựa trên cơ sở 6 

tháng. 

(A) Từ bước 5: 

Nếu hồ sơ chưa được hoàn thiện hoặc không được gửi đúng hạn định, Trưởng 

Phòng Cấp phép sẽ liên hệ với Đơn vị xin cấp phép để thống nhất về các công việc cần 

thực hiện (ví dụ: Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu hỗ trợ, bảng câu hỏi hoặc biểu 

mẫu bị thất lạc) 

(B) Từ bước 8 

Nếu chuyên gia cấp phép nhận thấy có các vấn đề cần yêu cầu cung cấp thêm 

thông tin, thì có thể liên hệ với Đơn vị xin cấp phép  để hỏi về những vấn đề cần làm 

rõ và thống nhất những việc cần thực hiện. 

Nếu Trưởng Phòng Cấp phép nhận thấy có các vấn đề cần yêu cầu xem xét thêm 

(ví dụ: không tuân thủ tiêu chí, có lỗi, hoặc thiếu thông tin v.v...) thì có thể liên hệ với 

Đơn vị xin cấp phép về vấn đề yêu cầu. Trưởng Phòng Cấp phép có thể yêu cầu giải 
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thích thêm hoặc yêu cầu cung cấp tài liệu hỗ trợ hoặc quyết định thực hiện thanh kiểm 

tra thêm tại đơn vị. Nếu thực hiện thanh kiểm tra tại đơn vị, thì Trưởng Phòng Cấp 

phép và/hoặc chuyên gia gặp Đơn vị xin cấp phép và giải quyết vấn đề còn tồn đọng. 

Trưởng phòng cấp phép và/hoặc chuyên gia xác định các biện pháp Đơn vị xin 

cấp phép có thể thực hiện để chỉnh sửa các vấn đề này và tiến độ thời gian thực hiện. 

(C) Quyết định. 

Có 2 lựa chọn: 

- Nếu Đơn vị xin cấp phép đồng ý với các biện pháp thực hiện của Trưởng Phòng 

Cấp phép, thì quay trở lại bước 10. 

- Nếu Đơn vị xin cấp phép không đồng ý với báo cáo của Trưởng Phòng Cấp 

phép và từ chối cung cấp thêm thông tin mới hoặc từ chối thực hiện các biện pháp cần 

thiết, thì quay trở lại bước 12. 

(D) Ban Cấp phép từ chối cấp giấy phép sau khi xem xét kỹ hồ sơ của Đơn vị xin 

cấp phép và báo cáo của Trưởng Phòng Cấp phép. Việc từ chối phải nêu rõ vấn đề cần 

giải quyết và Đơn vị xin cấp phép có thể  thực hiện khiếu nại lên Ban GQKNCP. 

(E) Đơn vị xin cấp phép nộp đơn khiếu nại. Việc khiếu nại sẽ được thông báo 

cho Ban GQKNCP và quyết định ngày họp trên cơ sở thống nhất. 

(F) Trưởng Phòng Cấp phép chuẩn bị báo cáo và chuyển cho Ban GQKNCP. Báo 

cáo nêu rõ chi tiết  các vấn đề lưu tâm và lý do từ chối cấp phép. 

(G) Ban GQKNCP tiến hành họp và xem xét đơn khiếu nại của Đơn vị xin cấp 

phép. Ban GQKNCP có thể yêu cầu Trưởng Phòng Cấp phép và/hoặc Đơn vị xin cấp 

phép cung cấp thêm thông tin và/hoặc tài liệu hỗ trợ. 

(H) Quyết định. 

Có 2 lựa chọn: Bước 15 hoặc bước (I) 

(I) Sau khi xem xét kỹ hồ sơ của Đơn vị xin cấp phép và báo cáo của Trưởng 

Phòng Cấp phép, Ban GQKNCP từ chối cấp phép. Báo cáo của Ban GQKNCP nêu chi 

tiết lý do từ chối và các vấn đề cần giải quyết. 

Điều 22. Thời gian biểu  

Phòng cấp phép xây dựng bảng Thời gian biểu thực hiện quy trình cơ bản cấp 

phép CLB hàng năm với những nội dung cơ bản như sau: 
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Thời gian Nội dung 

đầu mùa giải Phòng cấp phép gửi gói hồ sơ cho các Đơn vị xin cấp phép 

....... Đơn vị xin cấp phép nộp hồ sơ hoàn thiện cho Phòng cấp phép 

....... Đánh giá Đơn vị xin cấp phép 

....... Ban Cấp phép ra quyết định với Đơn vị xin cấp phép 

....... Hạn cuối cùng Đơn vị xin cấp phép nộp đơn khiếu nại quyết định 

của Ban Cấp phép 

....... Hạn cuối cùng Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép trả lời khiếu nại 

của Đơn vị xin cấp phép 

31/10/hàng năm  Hạn cuối cùng LĐBĐVN nộp danh sách các CLB được cấp phép 

cho AFC 

 

CHƯƠNG V 

 TIÊU CHÍ CẤP PHÉP 

 Điều 23. Loại và hạng tiêu chí 

 1. Có 05 (năm) loại tiêu chí sau: 

- Tiêu chí thể thao.  

- Tiêu chí cơ sở vật chất. 

- Tiêu chí nhân lực và hành chính.  

- Tiêu chí pháp lý. 

- Tiêu chí tài chính. 

 2. Các tiêu chí được chia thành 3 hạng “A”, “B” và “C”. 

 3. Các hạng được xác định như sau: 

 3.1  Tiêu chí hạng A - “bắt buộc”: Nếu Đơn vị xin cấp phép không đáp ứng 

bất cứ điều kiện nào trong tiêu chí hạng A, thì  Đơn vị xin cấp phép đó không được 

cấp giấy phép thi đấu các giải thuộc hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 

hoặc giải đấu cấp CLB AFC. 

 3.2 Tiêu chí hạng B - “bắt buộc”: Nếu  Đơn vị xin cấp phép không đáp ứng 

bất cứ điều kiện nào trong tiêu chí hạng B, thì Đơn vị xin cấp phép đó có thể vẫn được 

cấp giấy phép tham dự các giải thuộc Hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 

hoặc giải đấu cấp CLB AFC nhưng sẽ bị Đơn vị cấp phép áp dụng biện pháp xử phạt 

kèm theo. 

 3.3 Tiêu chí hạng C – “thực hành tốt nhất/thông lệ tốt”:Tiêu chí hạng C là 

những khuyến nghị đảm bảo thực hiện tốt nhất. Việc không đáp ứng được điều kiện  

trong tiêu chí hạng C sẽ không bị phạt hay từ chối cấp phép. 
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 Điều 24. Tiêu chí  thể thao 

 1. Mục đích  

- Đơn vị xin cấp phép đầu tư vào các chương trình phát triển bóng đá trẻ có chất 

lượng; 

- Hỗ trợ đào tạo bóng đá và khuyến khích đào tạo ngoài bóng đá cho cầu thủ 

trẻ; 

- Tăng cường các dịch vụ y tế cho cầu thủ trẻ; 

- Thể hiện tinh thần thể thao cao thượng (fair play) trong và ngoài sân cỏ (bao 

gồm cả hiểu biết chung về các vấn đề trọng tài và luật thi đấu của trọng tài, cầu thủ, 

huấn luyện viên, quan chức... 

 2. Lợi ích của CLB 

- Sản sinh các tiềm năng bóng đá cho Đội hình 1 của CLB hàng năm. 

- Cầu thủ trẻ sớm hòa nhập được với Đội hình 1 của CLB vì được luyện tập với 

cầu thủ chính và học hỏi kỹ chiến thuật, kinh nghiệm thi đấu.  

- Được bồi hoàn phí đào tạo khi chuyển nhượng cầu thủ trẻ. 

 3.  Chi tiết Tiêu chí thể thao: 

Tiêu chí S.01 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

CƠ CẤU PHÁT TRIỂN CẦU THỦ A A 

1. Đơn vị xin cấp phép phải xây dựng Cơ cấu phát triển cầu thủ trong đó: 

a) Hoạch định về triết lý bóng đá của CLB, định hình lối chơi và phong cách thi đấu,  

chương trình thực hiện; 

b) Xây dựng đội bóng ở các lứa tuổi; 

c) Định hướng phát triển cầu thủ; 

d) Phân bổ các nguồn lực để thành lập, duy trì và phát triển Cơ cấu phát triển cầu thủ. 

2. Cơ cấu bao gồm: 

CLB tham dự giải VĐQG phải có 4/6 đội trẻ sau đây trực thuộc CLB hoặc là liên kết với 

đơn vị có đội trẻ tham gia các giải trẻ quốc gia ở cùng độ tuổi: 

a) Một đội trẻ trong khoảng độ tuổi U 21; 

b) Một đội trẻ trong khoảng độ tuổi U 19;  

c) Một đội trẻ trong khoảng độ tuổi U 17; 

d) Một đội trẻ trong khoảng độ tuổi U 15; 

đ)   Một đội trẻ trong khoảng độ tuổi U 13; 

e)   Một đội trẻ trong khoảng độ tuổi U 11. 

Mỗi đội trẻ phải có tối thiểu 18 cầu thủ để tham dự giải trẻ quốc gia ở cùng độ tuổi hoặc 
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giải mở rộng. 

CLB tham dự giải của AFC phải có các đội trẻ ở mục c) và d). 

Tiêu chí S.02 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ TRẺ  A A 

Đơn vị xin cấp phép phải có Chương trình phát triển bóng đá trẻ bằng văn bản được Cơ 

quan cấp phép phê duyệt. Chương trình phát triển bóng đá trẻ phải bao gồm tối thiểu các 

nội dung sau: 

a) Mục tiêu và triết lý phát triển bóng đá trẻ ; 

b) Cơ cấu tổ chức đối với bóng đá trẻ (sơ đồ tổ chức, các bộ phận có liên quan, mối 

quan hệ với đơn vị xin cấp phép, các đội trẻ vv….) 

c) Nhân lực (kỹ thuật, y tế và hành chính vv…) cùng các bằng cấp tối thiểu theo yêu 

cầu; 

d) Cơ sở vật chất sẵn có dành cho bộ phận phát triển bóng đá trẻ (các trang thiết bị thi 

đấu và luyện tập, các trang thiết bị khác); 

đ) Các nguồn tài chính (ngân sách sẵn có, đóng góp của đơn vị xin cấp phép, cầu thủ 

hoặc cộng đồng địa phương v.v…) 

e) Chương trình đào tạo bóng đá cho các lứa tuổi khác nhau (kỹ năng chơi bóng, 

chuyên môn, chiến thuật và thể chất); 

g) Chương trình phổ biến về «Luật Thi đấu »; 

h) Dịch vụ y tế cho các cầu thủ trẻ (bao gồm kiểm tra y tế) ; 

i) Quy trình xem xét và phúc đáp để đánh giá kết quả và các  thành tích của các mục 

tiêu đặt ra; 

k) Thời hạn của chương trình (tối thiểu là 3 năm và tối đa là 7 năm); 

l) Được Trưởng Ban đào tạo trẻ & các nhân sự liên quan xem xét đánh giá thường 

xuyên để đảm bảo nội dung và phù hợp thi đấu; 

m) Nhân sự trong Chương trình phát triển bóng đá trẻ phải am hiểu các chính sách 

pháp luật Việt Nam về bảo vệ trẻ em, luật lao động và các quy định bảo vệ cầu thủ 

trẻ của AFC và FIFA . 

Chương trình phát triển bóng đá trẻ phải thể hiện được sự cam kết, ủng hộ của Đơn vị xin 

cấp phép đối với việc các cầu thủ trẻ được tham gia hệ thống giáo dục trường học bắt 

buộc hoặc bổ túc, thông qua việc đưa vào các điều khoản bắt buộc sau đây: 

a) Đơn vị xin cấp phép đảm bảo rằng tất cả cầu thủ trẻ tham gia vào chương trình 

phát triển bóng đá trẻ của đơn vị đều có thể theo học các chương trình đào tạo bắt 

buộc ở trường học theo quy định của Luật pháp Việt Nam; 

b) Đơn vị xin cấp phép đảm bảo rằng tất cả các cầu thủ trẻ tham gia vào chương trình 

phát triển bóng đá trẻ không bị hạn chế tiếp tục tham gia chương trình giáo dục 
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ngoài bóng đá (như bổ túc văn hóa hoặc nghề nghiệp). 

Tiêu chí S.03 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

CHĂM SÓC Y TẾ CHO CẦU THỦ  A A 

Đơn vị xin cấp phép phải đảm bảo: 

a) Các cầu thủ có tên trong đội hình 1 phải được kiểm tra y tế định kỳ hàng năm, bao 

gồm cả chụp chiếu lồng ngực để đánh giá hình thái và chức năng của hệ hô hấp và 

tim mạch; 

b) Mua bảo hiểm y tế toàn diện cho những cầu thủ ký kết Hợp đồng lao động với Đơn 

vị xin cấp phép. 

Tiêu chí S.04 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

CHƯƠNG TRÌNH BÓNG ĐÁ PHONG TRÀO  B B 

1. Trẻ em dưới 13 tuổi nên tham gia vào chương trình bóng đá phong trào và/hoặc 

chương trình xã hội hóa được thực hiện kết hợp với LĐBĐVN, Bộ Giáo dục và đào tạo 

và các bên liên quan phù hợp với phương châm của AFC dành cho trẻ em lứa tuổi từ 6 

đến 12. 

2. Đơn vị xin cấp phép nên ưu tiên tuyển dụng trẻ em từ những sự kiện/liên hoan về bóng 

đá được tổ chức thường kỳ nhằm tạo cơ hội thi đấu bình đẳng. 

3. Các hoạt động này phải bao gồm ít nhất 40 trẻ em thi đấu theo quy chế chia thành 4 sân 

nhỏ với thể thức 5 đấu 5. 

Tiêu chí S.05 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

KHÓA HỌC – SỰ KIỆN B B 

Đơn vị xin cấp phép phải đảm bảo các cầu thủ và Huấn luyện viên của đội hình 1 tham dự 

khóa học hoặc sự kiện do LĐBĐVN và/hoặc Đơn vị tổ chức giải tổ chức hoặc kết hợp với 

bên thứ ba tổ chức trong năm trước mùa giải được cấp phép về một trong các nội dung 

sau: 

a) Tính trung thực trong thể thao; 

b) Luật thi đấu FIFA; 

c) Kiểm soát doping hoặc; 

d) Các sự kiện khác theo yêu cầu của AFC, LĐBĐVN. 
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Tiêu chí S.06 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

CHƯƠNG TRÌNH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CỘNG 

ĐỒNG (CSR)  

C C 

1. Khuyến khích Đơn vị xin cấp phép xây dựng chương trình thực hiện và chiến lược phát 

triển CLB đối với cộng đồng. 

2. Đơn vị xin cấp phép, LĐBĐVN, AFC và FIFA cần hỗ trợ về ý tưởng và vận động thực 

hiện chiến lược, chương trình. 

3. Các chương trình này phải tạo được sự kết nối với cộng đồng qua việc: 

a) Xây dựng và mở rộng các hội cổ động viên; 

b) Xây dựng các nhóm tình nguyện viên; 

c) Tổ chức các hoạt động bóng đá phong trào, ý tưởng và sự kiện dành cho cộng đồng. 

d) Thiết lập kênh kết nối mạnh mẽ với cộng đồng; 

đ) Thiết lập thị trường hàng hóa, tài trợ và các đối tác thương mại. 

Tiêu chí S.07 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

HỌC VIỆN BÓNG ĐÁ TRẺ CỦA CLB  C C 

Khuyến khích Đơn vị xin cấp phép thành lập Học viện bóng đá trẻ của CLB có đầy đủ 

các trang thiết bị và cơ sở vật chất theo yêu cầu để thực hiện Chương trình phát triển bóng 

đá trẻ. 

Tiêu chí S.08 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

CHÍNH SÁCH CHỐNG PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC C C 

Khuyến khích các đơn vị xin cấp phép xây dựng chính sách chống phân biệt chủng tộc 

trong bóng đá. 

 Điều 25. Tiêu chí Cơ sở vật chất 

 1. Mục đích 

- Đơn vị xin cấp phép có sân vận động “được phê duyệt” để phục vụ thi đấu các 

giải thuộc Hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và/hoặc giải đấu cấp CLB 

của AFC. Các sân vận động này phải có các trang thiết bị tốt, an toàn và tiện nghi cho 

khán giả, đại diện cơ quan truyền thông và các cơ quan thông tấn báo chí; 
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- Các đơn vị xin cấp phép có trang thiết bị tập luyện phù hợp cho các cầu thủ 

của mình để giúp các cầu  thủ phát huy các kỹ năng chuyên môn. 

 2.  Lợi ích của CLB 

- Một sân vận động với tiêu chuẩn chất lượng cao và cơ sở vật chất tốt thu hút 

số lượng khán giả lớn cổ vũ các đội bóng thi đấu trên sân. 

 - Tạo thêm nhiều cơ hội kinh doanh cho chủ sân và/hoặc câu lạc bộ, giúp tạo 

nguồn tài chính đầu tư vào các trang thiết bị của sân.  

 3.  Chi tiết Tiêu chí Cơ sở vật chất 

Tiêu chí I.01 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

SÂN VẬN ĐỘNG ĐƯỢC PHÊ CHUẨN ĐỂ TỔ CHỨC THI ĐẤU 

CHO CÁC GIẢI ĐẤU CẤP CÂU LẠC BỘ AFC VÀ LĐBĐVN 

A A 

1. Đơn vị xin cấp phép phải có sân vận động được Cơ quan cấp phép và/hoặc đơn vị 

tổ chức giải phê duyệt để tổ chức thi đấu giải VĐQG và/hoặc giải đấu cấp CLB AFC. 

Đơn vị xin cấp phép phải có một trong các tài liệu sau: 

a) Văn bản chứng minh là chủ sở hữu sân vận động, hoặc; 

b) Hợp đồng bằng văn bản với (các) chủ sở hữu sân vận động hoặc với các chủ sở 

hữu các sân vận động khác nhau mà đơn vị sẽ sử dụng. Hợp đồng này phải đảm 

bảo việc sử dụng sân vận động cho các trận đấu trên sân nhà của các giải thuộc Hệ 

thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và giải đấu cấp CLB AFC trong mùa 

giải tới, mà đơn vị xin cấp phép  đáp ứng được các điều kiện thể thao. 

2. Sân vận động phải đáp ứng được các yêu cầu quy định tại: 

a) Quy chế sân vận động AFC và Quy chế/Tài liệu hướng dẫn thi đấu cấp CLB của 

AFC (đối với các CLB tham dự giải cấp CLB của AFC); 

b) Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (đối với các CLB tham dự giải VĐQG); 

3. Sân vận động phải trong cùng tỉnh/thành phố với trụ sở của Đơn vị xin cấp phép. 

Trường hợp sân vận động không trong cùng tỉnh/thành phố với trụ sở của Đơn vị xin cấp 

phép thì Đơn vị xin cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do gửi Cơ quan cấp phép xem xét, 

quyết định. 

Tiêu chí I.02 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

SÂN VẬN ĐỘNG – CHỨNG CHỈ  A A 

Sân vận động phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ có thời hạn không quá hai 

năm so với thời điểm bắt đầu mùa giải VĐQG và mùa giải cấp CLB của AFC mà Đơn vị 

xin cấp phép tham dự. 

Chứng chỉ được cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải bao gồm các điều 
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khoản liên quan tới việc đảm bảo an ninh, an toàn và kế hoạch đánh giá. Chứng chỉ phải 

có tối thiểu các thông tin sau: 

a) Tình trạng an toàn về kết cấu của sân vận động và các biện pháp sửa sang; 

b) Đảm bảo tuân thủ quy định an ninh, an toàn của cơ quan có thẩm quyền;  

c) Xác định sức chứa của sân vận động (các chỗ ngồi cá nhân, tầng bậc, và tổng số) . 

Tiêu chí I.03 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

SÂN VẬN ĐỘNG – KẾ HOẠCH THOÁT HIỂM A A 

1. Đơn vị xin cấp phép phải xây dựng quy định về chính sách an ninh an toàn và kế hoạch 

thoát hiểm của sân vận động trong trường hợp khẩn cấp, được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định pháp luật quốc gia.  

Trường hợp pháp luật quốc gia không có quy định về việc này thì Đơn vị cấp phép sẽ phê 

duyệt kế hoạch thoát hiểm (bao gồm cả thời gian thoát hiểm) của Đơn vị xin cấp phép. 

2. Trong sân vận động phải có sơ đồ màu kế hoạch thoát hiểm chỉ rõ các lối thoát hiểm 

trên sân. 

3. Nhân viên an ninh, cán bộ, nhân viên của Đơn vị xin cấp phép phải thông thạo kế 

hoạch thoát hiểm trên sân vận động. 

 

Tiêu chí I.04 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

CÁC TRANG THIẾT BỊ TẬP LUYỆN A A 

Đơn vị xin cấp phép phải có các trang thiết bị tập luyện để sử dụng trong suốt cả năm. 

Đơn vị xin cấp phép có thể: 

a) Là chủ sở hữu các trang thiết bị tập luyện; hoặc  

b) Cung cấp một hợp đồng bằng văn bản với (các) chủ sở hữu của các trang thiết bị 

tập luyện đảm bảo việc sử dụng các trang thiết bị luyện tập cho tất cả các đội tham 

gia vào các giải trong mùa giải tới mà đơn vị xin cấp phép đáp ứng các điều kiện 

thể thao, dưới sự phê chuẩn của LĐBĐVN. 

 

Tiêu chí I.05 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

SÂN TẬP A A 

Đơn vị xin cấp phép phải có sân tập có kích thước theo Luật thi đấu. Mặt sân cỏ được phủ 
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đều, lu phẳng với đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị như: phòng thay đồ, phòng 

tắm, vệ sinh, hệ thống dàn đèn... 

Tiêu chí I.06 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

SÂN VẬN ĐỘNG – AN TOÀN B B 

Sân vận động phải đáp ứng các điều kiện sau về an toàn: 

a) Tất cả các khu vực của sân vận động và các khán đài, bao gồm lối vào, lối ra, cầu 

thang, cửa, lối đi, mái che, tất cả các khu vực chung và riêng, các phòng v.v… phải 

tuân theo các chuẩn mực về an toàn; 

b) Tất cả các hành lang, cầu thang công cộng tại các khu vực dành cho khán giả, các 

cửa dẫn từ khu vực khán giả tới khu vực thi đấu, các cửa thoát hiểm và cổng dẫn ra 

ngoài sân vận động phải được sơn màu sáng (ví dụ màu vàng); 

c) Các CLB phải ban hành qui định để đảm bảo tất cả các lối đi, hành lang, cầu 

thang, cửa ra vào, cổng v.v… đều phải thông thoáng, không có chướng ngại vật để 

đảm bảo lượng khán giả lưu hành một cách thuận tiện trong suốt thời gian trận đấu 

hoặc sự kiện; 

d) Tất cả các cửa thoát hiểm, cổng trong sân vận động, và tất cả các cổng dẫn từ khu 

vực khán giả tới khu vực thi đấu phải luôn được mở hướng ra ngoài xa phía khán 

giả, và đồng thời không được khóa khi khán giả đang ở trong sân vận động; 

đ)  Ở mỗi cổng và cửa của sân vận động phải luôn bố trí một cán bộ quản lý để xử lý 

kịp thời các hành vi phản cảm và đảm bảo việc giải thoát khán giả kịp thời trong 

các trường hợp cần giải tán khẩn cấp. Để ngăn chặn các hành vi xâm nhập hoặc 

vào sân một cách bất hợp pháp, các cổng và cửa này có thể được trang bị thiết bị 

khoá có cách thức sử dụng đơn giản và nhanh chóng để bất kỳ ai ở phía trong có 

thể sử dụng; 

e) Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không được khóa bằng chìa khóa các cổng và cửa 

trong thời gian khán giả ở trong sân; 

g) Sân vận động phải được trang bị các thiết bị an toàn thích hợp để bảo vệ cho 

những người đang có mặt trên sân hoặc các khu vực khác của sân vận động khỏi bị 

sét đánh; 

h) Ban Tổ chức cũng như các cơ quan về an ninh/an toàn sân vận động có khả năng 

thông báo được với khán giả trong và ngoài sân vận động bằng các hệ thống phát 

thanh công cộng  (loa phát thanh) có chất lượng tin cậy, hiệu quả, công suất đạt 

yêu cầu và/hoặc bằng bảng điện tử hiển thị tỉ số và/hoặc màn hình video; 

i) Kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn khi tổ chức một trận đá bóng như hệ thống 

phân phối vé, sàng lọc khán giả, kế hoạch giải tán đám đông, dịch vụ y tế, các 

phương án xử lý trong trường hợp cháy nổ, mất điện hoặc trường hợp khẩn cấp 

khác. 
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Tiêu chí I.07 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

CÁC TRANG THIẾT BỊ TẬP LUYỆN DÀNH CHO CHƯƠNG 

TRÌNH PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ TRẺ  

B B 

Đơn vị xin cấp phép phải có các trang thiết bị tập luyện theo yêu cầu của cơ quan cấp 

phép, trong đó có tính đến chương trình phát triển bóng đá trẻ, bao gồm: 

a) Các trang thiết bị tập luyện ngoài trời; 

b) Các trang thiết bị tập luyện trong nhà; 

c) Phòng thay đồ; 

d) Phòng y tế. 

 

Tiêu chí I.08 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

SÂN VẬN ĐỘNG – NỘI QUY B B 

Mỗi sân vận động phải có Bảng Nội quy để khán giả có thể dễ đọc và tiếp cận. Bảng Nội 

quy phải bao gồm tối thiểu các thông tin sau: 

a) Quyền vào cửa; 

b) Sự  huỷ bỏ hoặc tạm hoãn các sự kiện; 

c) Nội dung mô tả các hình thức cấm và phạt, ví dụ như việc vào sân, ném vật thể, sử 

dụng ngôn ngữ có tính lăng mạ, tục tĩu, có các hành vi phân biệt chủng tộc v.v…; 

d) Nghiêm cấm mang, sử dụng chất cồn; mang, đốt các loại pháo, biểu ngữ không 

phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. 

đ) Các qui định về chỗ ngồi; 

e) Các lý do đuổi ra khỏi sân; 

f) Các phân tích rủi ro cụ thể đối với sân vận động. 

 

Tiêu chí I.09 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

SÂN VẬN ĐỘNG – KHÁN GIẢ KHUYẾT TẬT B B 

Trong sân vận động phải có chỗ ngồi an toàn, thuận tiện cho khán giả khuyết tật và người 

đi kèm.  
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Tiêu chí I.10 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

SÂN VẬN ĐỘNG – BIỂN CHỈ ĐƯỜNG VÀ CÁC CHỈ DẪN C C 

Tất cả các biển chỉ dẫn công cộng trong và ngoài sân vận động đều phải được thể hiện 

bằng ngôn ngữ tượng hình quốc tế, dễ hiểu. 

Các lối vào sân, khu vực quanh sân và trong sân phải có các biển chỉ dẫn rõ ràng, dễ hiểu 

để chỉ đường vào các khu vực khác nhau của sân. 

Trên vé phải in rõ ràng sơ đồ chỗ ngồi và chỗ ngồi cụ thể đối với từng vé. Thông tin trên 

vé phải tương quan với các thông tin trên biển chỉ dẫn, cả trong và ngoài sân vận động. 

Mật mã màu của vé sẽ giúp hỗ trợ quá trình soát vé vào sân, cuống vé được giữ lại phải 

bao gồm các thông tin hướng dẫn khán giả khi họ đã vào trong sân. Phải có bản đồ treo 

tường lớn để hướng dẫn khán giả. 

 Điều 26.  Tiêu chí Nhân lực và Hành chính 

 1. Mục đích 

- Các đơn vị xin cấp phép được quản lý một cách chuyên nghiệp. 

- Các đơn vị xin cấp phép có các chuyên gia được đào tạo tốt, có đủ phẩm chất 

và kỹ năng cũng như có những hiểu biết và kinh nghiệm nhất định. 

- Các cầu thủ của đội hình I và các đội khác được các huấn luyện viên giỏi huấn 

luyện và có đội ngũ cán bộ y tế phục vụ. 

 2.  Lợi ích của CLB: 

- Cán bộ nhân viên được đào tạo bài bản giúp CLB hoạt động hiệu quả. 

- Đào tạo đội bóng chất lượng cao. 

- Cải thiện kỹ năng đá bóng của các đội trẻ, đội I về kỹ chiến thật và thể lực, 

tâm lý thi đấu, kỹ năng xã hội, ngoại ngữ... 

 3. Chi tiết Tiêu chí Nhân lực và Hành chính  

 

Tiêu chí P.01 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

VĂN PHÒNG CLB A A 

Đơn vị xin cấp phép phải có văn phòng điều hành hoạt động hành chính của mình. 

Văn phòng phải có các cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật tối thiểu như điện thoại, máy tính, 

máy fax và thư điện tử (email)... 

Đơn vị xin cấp phép phải tuyển dụng nhân viên có kỹ năng làm việc trong bộ phận Văn 
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phòng, phục vụ cho nhu cầu công việc hàng ngày. Đơn vị phải đảm bảo văn phòng luôn 

được kết nối dễ dàng với Cơ quan cấp phép và công chúng. 

Tiêu chí P.02 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH / QUẢN LÝ CHUNG A A 

 

Đơn vị xin cấp phép phải bổ nhiệm 01 Giám đốc điều hành/Quản lý chung chịu trách 

nhiệm quản lý các hoạt động hàng ngày.  

Việc bổ nhiệm phải được thực hiện bởi người có thẩm quyền của Đơn vị xin cấp phép. 

Tiêu chí P.03 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH A A 

Đơn vị xin cấp phép phải bổ nhiệm 01 cán bộ phụ trách tài chính chịu trách nhiệm về các 

vấn đề tài chính của đơn vị. Đó có thể là người hiện đang làm trong bộ phận quản lý hành 

chính của CLB hoặc được thuê bên ngoài (có hợp đồng bằng văn bản ký kết với CLB). 

Cán bộ phụ trách tài chính phải có bằng cấp hoặc chứng chỉ về tài chính hoặc kinh tế.  

Việc bổ nhiệm phải được thực hiện bởi người có thẩm quyền của Đơn vị xin cấp phép. 

 

Tiêu chí P.04 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH AN NINH A A 

Đơn vị xin cấp phép phải bổ nhiệm cán bộ phụ trách an ninh phụ trách các vấn đề về bảo 

đảm an ninh, an toàn. 

Cán bộ phụ trách an ninh phải đáp ứng được tối thiểu một trong các yêu cầu sau: 

a) Chứng nhận cảnh sát hoặc nhân viên an ninh theo quy định của pháp luật Quốc 

gia, hoặc; 

b) Chứng nhận đã được đào tạo qua một khóa về bảo đảm an ninh, an toàn do 

LĐBĐVN hoặc do cơ quan có thẩm quyền tổ chức; hoặc 

c) Giấy chứng nhận năng lực do LĐBĐVN cấp dựa trên sự tham gia vào khóa học về 

đảm bảo an ninh và an toàn của LĐBĐVN và có ít nhất một năm kinh nghiệm. 

Việc bổ nhiệm phải được thực hiện bởi người có thẩm quyền của Đơn vị xin cấp phép. 
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Tiêu chí P.05 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TRUYỀN THÔNG A A 

Đơn vị xin cấp phép phải bổ nhiệm cán bộ phụ trách truyền thông, chịu trách nhiệm về 

các vấn đề liên quan đến tuyên truyền. 

Cán bộ phụ trách truyền thông phải đáp ứng được tối thiểu một trong các yêu cầu sau: 

a) Phải có bằng hoặc chứng chỉ liên quan đến nghiệp vụ báo chí hoặc; 

b) Đã hoàn thành khóa học về đào tạo cán bộ truyền thông của LĐBĐVN hoặc của 

một tổ chức khác được LĐBĐVN công nhận hoặc; 

c) Giấy chứng nhận năng lực do LĐBĐVN cấp, yêu cầu ít nhất một năm kinh nghiệm 

trong nghề. 

Việc bổ nhiệm được thực hiện bởi người có thẩm quyền của Đơn vị xin cấp phép. 

Tiêu chí P.06 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH Y TẾ A A 

Đơn vị xin cấp phép phải bổ nhiệm một cán bộ phụ trách y tế chịu trách nhiệm về công 

tác tư vấn và hỗ trợ y tế cho đội bóng trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu cũng như các 

chính sách phòng ngừa doping. Cán bộ phụ trách y tế phải được đăng ký với Ban Y học 

thể thao của LĐBĐVN và/hoặc Đơn vị Tổ chức giải đấu. 

Cán bộ phụ trách y tế phải đáp ứng các yêu cầu sau về trình độ chuyên môn. 

a) Có bằng, chứng chỉ trung cấp y do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trở lên; và 

b) Đã hoàn thành khóa học về đào tạo y tế do LĐBĐVN tổ chức. 

Việc bổ nhiệm được thực hiện bởi người có thẩm quyền của Đơn vị xin cấp phép. 

Tiêu chí P.07 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

NHÂN VIÊN VẬT LÝ TRỊ LIỆU A A 

Đơn vị xin cấp phép phải bổ nhiệm ít nhất một nhân viên vật lý trị liệu, chịu trách nhiệm 

về trị liệu y học và mát-xa cho đội bóng 1 trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu. 

Nhân viên vật lý trị liệu phải có chứng chỉ xoa bóp trị liệu do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp. 

Nhân viên vật lý trị liệu phải được đăng ký với Ban Y học thể thao của LĐBĐVN hoặc 

với Đơn vị tổ chức giải đấu. 

Việc bổ nhiệm phải được thực hiện bởi người có thẩm quyền của Đơn vị xin cấp phép. 
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Tiêu chí P.08 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

HUẤN LUYỆN VIÊN TRƯỞNG ĐỘI 1 A A 

Đơn vị xin cấp phép phải bổ nhiệm một huấn luyện viên trưởng chịu trách nhiệm về các 

hoạt động bóng đá của đội 1. 

Huấn luyện viên trưởng phải: 

a) Đáp ứng yêu cầu tối thiểu đối với HLV trưởng khi tham gia các giải đấu theo quy 

định của AFC. Hiện nay yêu cầu tối thiểu của AFC đối với HLV trưởng là bằng 

‘A’ AFC hoặc bất kỳ bằng cấp huấn luyện tương đương hợp lệ của nước ngoài 

được AFC công nhận hoặc; 

b) Có giấy chứng nhận năng lực và kinh nghiệm do AFC cấp theo Quy chế Chứng 

nhận năng lực và kinh nghiệm của AFC trong trường hợp HLV trưởng đội 1 không 

đáp ứng yêu cầu về bằng cấp theo quy định khoản a) nêu trên hoặc;  

c) Đã bắt đầu khóa đào tạo được LĐBĐVN công nhận, để lấy bằng theo quy định tại 

khoản a) nêu trên; 

d) Có bằng tốt nghiệp đại học thể dục thể thao chuyên sâu môn bóng đá (chỉ áp dụng 

đối với Đơn vị xin cấp phép tham dự giải VĐQG) . 

Huấn luyện viên trưởng phải được đăng ký với LĐBĐVN hoặc Đơn vị Tổ chức giải đấu. 

Việc bổ nhiệm phải được thực hiện bởi người có thẩm quyền của Đơn vị xin cấp phép. 

Tiêu chí P.09 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

TRỢ LÝ HUẤN LUYỆN VIÊN ĐỘI 1 A A 

Đơn vị xin cấp phép phải bổ nhiệm một trợ lý huấn luyện viên - hỗ trợ Huấn luyện viên 

trưởng về tất cả các hoạt động liên quan của đội bóng 1. 

Trợ lý huấn luyên viên phải: 

a) Đáp ứng yêu cầu tối thiểu đối với Trợ lý HLV đội 1 khi tham gia các giải đấu 

theo quy định của AFC. Hiện nay yêu cầu tối thiểu của AFC đối với trợ lý 

HLV đội 1 là bằng ‘A’ AFC hoặc bất kỳ bằng cấp huấn luyện tương đương nào 

hợp lệ của nước ngoài được AFC công nhận hoặc; 

b) Có giấy chứng nhận năng lực và kinh nghiệm do AFC cấp theo Quy chế Chứng 

nhận năng lực và kinh nghiệm của AFC trong trường hợp HLV trưởng đội 1 

không đáp ứng yêu cầu về bằng cấp theo quy định khoản a) nêu trên hoặc;  

c) Đã bắt đầu khóa đào tạo được LĐBĐVN công nhận, để lấy bằng theo quy định 

tại khoản a) nêu trên; 

d) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thể dục thể thao trở lên (chỉ áp 

dụng đối với Đơn vị xin cấp phép tham dự giải VĐQG). 
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Trợ lý huấn luyện viên phải được đăng ký với LĐBĐVN hoặc Đơn vị Tổ chức giải đấu. 

Việc bổ nhiệm phải được thực hiện bởi người có thẩm quyền của Đơn vị xin cấp phép. 

 

Tiêu chí P.10 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO TRẺ A A 

Đơn vị xin cấp phép phải bổ nhiệm một Trưởng ban Đào tạo trẻ, phụ trách các hoạt động 

phát triển về chuyên môn và đào tạo trẻ. 

Trưởng ban Đào tạo trẻ phải: 

a) Có bằng ‘A’ còn giá trị của AFC trở lên hoặc bất kỳ bằng cấp huấn luyện tương 

đương nào hợp lệ của nước ngoài được AFC công nhận; 

b) Đã bắt đầu khóa đào tạo được LĐBĐVN công nhận, để lấy bằng theo quy định tại 

khoản a) nêu trên; 

c) Có kinh nghiệm huấn luyện đội trẻ và/hoặc chứng chỉ/bằng cấp về huấn luyện và 

quản lý cầu thủ trẻ; 

d) Có bằng tốt nghiệp đại học thể dục thể thao chuyên sâu môn bóng đá (chỉ áp dụng 

đối với Đơn vị xin cấp phép tham dự giải VĐQG). 

Trưởng ban Đào tạo trẻ phải được đăng ký với LĐBĐVN. Việc bổ nhiệm Trưởng ban 

Đào tạo trẻ phải được thực hiện bởi người có thẩm quyền của Đơn vị xin cấp phép. 

 

Tiêu chí P.11 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

HUẤN LUYỆN VIÊN CÁC ĐỘI BÓNG TRẺ A A 

1. Đơn vị xin cấp phép phải bổ nhiệm ít nhất một huấn luyện viên phụ trách tất cả các vấn 

đề về bóng đá cho mỗi đội trẻ theo quy định tại Tiêu chí cơ sở vật chất - mục S.01. 

2. Ít nhất một HLV phụ trách đội trẻ phải: 

a) Có bằng ‘B’ của AFC trở lên hoặc bất kỳ bằng cấp huấn luyện tương đương nào 

hợp lệ của nước ngoài được AFC công nhận hoặc; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học thể dục thể thao chuyên sâu môn bóng đá (chỉ áp dụng 

đối với Đơn vị xin cấp phép tham dự giải VĐQG).  

3. Các HLV phụ trách đội trẻ khác phải có bằng C của AFC trở lên hoặc bất kỳ bằng cấp 

huấn luyện tương đương hợp lệ của nước ngoài được AFC công nhận. 

Huấn luyện viên phụ trách đội trẻ phải được Đơn vị xin cấp phép đăng ký với LĐBĐVN 

hoặc Đơn vị Tổ chức giải đấu.  
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Tiêu chí P.12 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

CÔNG TÁC AN NINH – AN TOÀN A A 

 

Đơn vị xin cấp phép phải đảm bảo công tác an ninh an toàn cho các trận đấu tại sân nhà 

thông qua việc tuyển chọn lực lượng an ninh, cụ thể Đơn vị xin cấp phép phải: 

a) Thuê lực lượng an ninh; hoặc 

b) Ký hợp đồng với chủ sân yêu cầu cung cấp lực lượng an ninh hoặc; 

c) Ký hợp đồng với một công ty an ninh yêu cầu cung cấp lực lượng an ninh. 

 

Tiêu chí P.13 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ A A 

 

Đơn vị xin cấp phép phải có văn bản quy định về Quyền và nhiệm vụ của các cán bộ, 

nhân viên  được quy định từ mục P.01 tới P.13 của Quy chế này. 

 

Tiêu chí P.14 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY THẾ NHÂN VIÊN TRONG MÙA 

GIẢI CẤP PHÉP 

A A 

 

1. Nếu một bộ phận chức năng đã nêu trong phần P.01 đến P.12 bị khuyết trong mùa giải 

cấp phép thì Đơn vị xin cấp phép phải đảm bảo bộ phận đó được đảm nhiệm thay thế bởi 

người có bằng cấp cần thiết theo quy định trong thời hạn tối đa là 60 ngày. 

2. Trường hợp người đảm nhiệm bộ phận chức năng bị tai nạn hoặc bệnh tật thì Đơn vị 

xin cấp phép được gia hạn thời gian đảm bảo bộ phận đó được đảm nhiệm thay thế bởi 

người có bằng cấp cần thiết theo quy định trong thời hạn 60 ngày chỉ khi người đảm 

nhiệm chức năng đó vẫn chưa đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc. 

3. Đơn vị xin cấp phép phải thông báo về việc thay thế hoặc khuyết nhân viên cho Đơn vị 

cấp phép trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi có sự việc xảy ra . 
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Tiêu chí P.15 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

NHIỆM VỤ THÔNG BÁO NHỮNG THAY ĐỒI QUAN TRỌNG A A 

Bất kỳ sự kiện nào xảy ra sau khi hồ sơ xin cấp phép được nộp cho Cơ quan Cấp phép mà 

cho thấy có sự thay đổi trọng yếu so với các thông tin trước khi nộp hồ sơ và liên quan tới 

các tiêu chí thuộc phần P.01 tới P.12, thì phải được thông báo tới Cơ quan Cấp phép ngay 

khi có sự thay đổi. 

Tiêu chí P.16 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH PHÁP LÝ C C 

Đơn vị xin cấp phép nên bổ nhiệm cán bộ pháp lý, có bằng cử nhân luật (làm việc toàn 

thời gian cố định hoặc bán thời gian) chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các vấn đề pháp lý 

liên quan đến hoạt động của Đơn vị xin cấp phép. 

Tiêu chí P.17 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  C C 

1. Khuyến khích đơn vị xin cấp phép tuyển dụng Giám đốc kỹ thuật làm việc chuyên 

trách hoặc bán thời gian. 

2. Giám đốc kỹ thuật phải có bằng cấp/chứng chỉ kỹ thuật liên quan (tối thiểu chứng chỉ 

‘A’ AFC) và/hoặc bằng cấp bổ sung như kinh nghiệm làm việc và thi đấu ở CLB bóng đá 

chuyên nghiệp hoặc đã từng phục vụ CLB với tư cách cầu thủ, HLV, người quản lý hoặc 

tư vấn. 

3. Giám đốc kỹ thuật phải có kỹ năng quản lý tốt, tầm nhìn chiến lược và định hướng phát 

triển công tác chuyên môn của CLB. 

4. Giám đốc kỹ thuật chịu trách nhiệm: 

a) Xây dựng và thực hiện triết lý bóng đá của CLB; 

b) Xây dựng chương trình và Cơ cấu phát triển cầu thủ và cầu thủ trẻ; 

c) Đảm bảo duy trì và phát triển các tiêu chuẩn về chuyên môn; 

d) Giám sát và đánh giá các vấn đề về chuyên môn và chương trình phát triển; 

đ) Phát hiện các tài năng bóng đá; 

e) Tham gia công tác quản lý học viện bóng đá trẻ của CLB; 

g) Tuyển dụng và quản lý các HLV và tài năng trẻ; 

h) Điều hành quá trình phân tích trận đấu. 
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Tiêu chí P.18 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

HLV THỦ MÔN ĐỘI 1  C C 

 

1. Khuyến khích đơn vị xin cấp phép tuyển dụng HLV thủ môn làm việc chuyên trách 

hoặc bán thời gian cho đội 1. 

2. HLV thủ môn đội 1 phải đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về HLV thủ môn của 

AFC. 

Tiêu chí P.19 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

HLV THỂ LỰC ĐỘI 1  C C 

1. Khuyến khích đơn vị xin cấp phép tuyển dụng HLV thể lực làm việc chuyên trách hoặc 

bán thời gian cho đội 1. 

2. HLV thể lực đội 1 phải đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về HLV thể lực của AFC. 

 

Điều 27. Tiêu chí pháp lý 

 

Tiêu chí L.01 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

CAM KẾT THAM GIA CÁC GIẢI THUỘC HỆ THỐNG GIẢI 

BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM VÀ GIẢI ĐẤU CẤP 

CLB AFC 

A A 

Đơn vị xin cấp phép phải nộp Bản cam kết bao gồm những nội dung sau: 

a) Tuân thủ quy chế, các luật lệ và quy định, các quyết định của FIFA, AFC, 

LĐBĐVN và Đơn vị Tổ chức giải (nếu có); 

b) Công nhận phán xét của Toà Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), ở Lausanne Thụy 

Sỹ là phán xét duy nhất đối với bất kỳ mâu thuẫn nào thuộc phạm vi quốc tế, đặt 

biệt là liên quan tới FIFA hoặc/và AFC, LĐBĐVN; 

c) Tuyệt đối không đưa các vụ kiện, tranh chấp liên quan đến bóng đá ra các toà án 

nhân dân theo Điều lệ của LĐBĐVN, AFC và FIFA; 

d) Tham gia các giải đấu được LĐBĐVN và/hoặc Đơn vị tổ chức giải công nhận; 

đ) Tham gia các giải đấu được AFC tổ chức và công nhận (qui định này không liên 

quan đến các trận đấu giao hữu); 

e) Tôn trọng và tuân theo các điều khoản cũng như các điều kiện của Quy chế này; 
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g)  Những tài liệu đã giao nộp phải hoàn thiện và chính xác; 

h)  Trong trường hợp có khiếu kiện có thể uỷ quyền cho Đơn vị cấp phép kiểm tra tài 

liệu, tìm kiếm thông tin từ các cơ quan  hoặc  tổ chức có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật Việt Nam, . 

i)   LĐBĐVN và/hoặc AFC có quyền tiến hành kiểm tra đột xuất ở cấp quốc gia nhằm 

xem xét lại quy trình đánh giá và ra quyết định; 

k)  FIFA có quyền tiến hành các cuộc kiểm tra ở cấp quốc gia nhằm xem xét lại quy 

trình đánh giá và ra quyết định trong trường hợp AFC không thực hiện được việc 

kiểm tra đột xuất ở cấp quốc gia; 

l) Thông báo tới Đơn vị Cấp phép về bất cứ thay đổi đáng kể nào, sự kiện hay điều 

kiện có tầm ảnh hưởng kinh tế quan trọng nào và sự kiện nào diễn ra sau khi đã 

hoàn tất việc nộp các tài liệu cấp phép được quy định tại mục P.15, F.05 và F.07 

trong thời hạn quy định. 

Cam kết này phải được người có thẩm quyền ký trong vòng không quá 3 tháng trước thời 

hạn nộp cam kết cho cơ quan cấp phép. 

 

Tiêu chí L.02 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

TÀI LIỆU PHÁP LÝ A A 

 

Đơn vị xin cấp phép phải nộp những tài liệu sau: 

a) Bản sao Điều lệ, Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; 

b) Danh sách Ban Lãnh đạo và mẫu chữ ký của những người có thẩm quyền. 

Những tài liệu trên phải được người có thẩm quyền ký kết trong vòng không quá 3 tháng 

trước thời hạn nộp tài liệu tương ứng cho cơ quan cấp phép. 

 

Tiêu chí L.03 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

QUYỀN SỞ HỮU VÀ KIỂM SOÁT CÁC CLB A A 

 

Đơn vị xin cấp phép phải nộp một bản cam kết nêu rõ cơ chế kiểm soát và cơ cấu sở hữu 

CLB, trong đó: 

Không cá nhân hoặc tổ chức nào có liên quan đến việc quản lý, điều hành và/ hoặc hoạt 

động thể thao của CLB được tham gia dù là trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc:  

a) Nắm giữ hoặc buôn bán cổ phần/cổ phiếu mà có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến CLB khác tham gia trong cùng một giải đấu; 
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b) Nắm giữ phần lớn quyền biểu quyết của các cổ đông của CLB khác tham gia trong 

cùng một giải đấu; 

c) Có quyền bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số thành viên trong bộ phận quản lý, điều 

hành hoặc giám sát của bất cứ CLB nào khác tham gia trong cùng một giải đấu đó; 

d) Là một cổ đông và có quyền kiểm soát phần lớn quyền biểu quyết của các cổ đông 

của CLB khác tham gia trong cùng một giải đấu theo như thoả thuận ký kết với các 

cổ đông của CLB nói trên; 

đ)  Là thành viên của CLB khác tham gia trong cùng một giải đấu; 

e) Liên quan đến bất cứ việc quản lý, điều hành hoặc/và hoạt động thể thao của bất 

kỳ CLB nào khác tham gia cùng một giải đấu đó; 

g)  Có bất kỳ quyền lực nào đối với ban lãnh đạo, công việc quản lý, và/hoặc hoạt 

động thể thao của bất kỳ CLB nào khác tham gia trong cùng một giải đấu đó.  

Cam kết này phải được người có thẩm quyền ký kết trong vòng không quá 3 tháng trước 

thời hạn được thông báo về việc nộp tài liệu cho Cơ quan Cấp phép. 

 

Tiêu chí L.04 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

HỢP ĐỒNG (BẰNG VĂN BẢN) VỚI CẦU THỦ A A 

Tất cả các cầu thủ của Đơn vị xin cấp phép phải có hợp đồng (bằng văn bản) với Đơn vị 

xin cấp phép phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về lao động, Quy chế bóng đá 

chuyên nghiệp và Quy chế về địa vị pháp lý và chuyển nhượng cầu thủ của FIFA. 

Tiêu chí L.05 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

QUY ĐỊNH KỶ LUẬT VÀ QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NGHỀ 

NGHIỆP ĐỐI VỚI CẦU THỦ VÀ QUAN CHỨC CỦA CLB 

C C 

1. Khuyến khích đơn vị xin cấp phép xây dựng quy định kỷ luật, quy tắc đạo đức nghề 

nghiệp đối với cầu thủ và quan chức phù hợp với pháp luật Việt Nam, quy định của FIFA, 

AFC và LĐBĐVN. 

2. Trong Quy định kỷ luật phải quy định cụ thể các biện pháp phạt đối với hành vi vi 

phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy chế, điều lệ và quyết định của CLB. 
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 Điều 28. Tiêu chí tài chính 

 1. Mục đích 

 Nâng cao khả năng kinh tế và tài chính của CLB ; 

 Tăng tính minh bạch và sự tín nhiệm ở mỗi CLB; 

 Đề cao tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ nợ; 

 Đảm bảo tính liên tục của các giải đấu trong một mùa giải; 

 Giám sát sự công bằng về tài chính trong các giải đấu thuộc Hệ thống giải bóng 

đá chuyên nghiệp Việt Nam và giải đấu cấp CLB AFC. 

 2. Quyền lợi 

 Việc thực hiện các tiêu chí tài chính sẽ mang lại những lợi ích trước mắt và lâu 

dài cho CLB, Cơ quan Cấp phép và cho ngôi nhà bóng đá nói chung. Đối với cộng 

đồng bóng đá nói chung, các tiêu chí về tài chính giúp: 

 Đảm bảo tính liên tục và sự trọn vẹn của các giải đấu; 

 Tăng tính minh bạch và đáng tin cậy của các hoạt động tài chính của CLB và 

qua đó, của bóng đá châu Á nói chung; 

 Tăng sự tin tưởng vào tính trung thực của nền bóng đá; 

 Tạo ra một thị trường hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư và các đối tác thương mại 

trong bóng đá; 

 Cung cấp cơ sở, nền móng cho các giải đấu lành mạnh, bởi các giải đấu không 

chỉ đơn thuần là các đội bóng trên - sân - cỏ. 

 Đối với Cơ quan Cấp phép, các tiêu chí về tài chính sẽ giúp: 

 Nâng cao sự hiểu biết về tình hình tài chính và triển vọng của các CLB thành 

viên;  

 Khuyến khích các CLB thanh toán các khoản nợ cho chủ nợ đúng thời hạn; 

 Nâng cao tính năng động trong việc hỗ trợ các CLB về  các vấn đề tài chính; 

 Đưa ra điểm khởi đầu cho CLB làm chuẩn ở cấp Quốc gia, cho các Cơ quan 

Cấp phép và CLB muốn phát triển khía cạnh này. 

 Đối với các câu lạc bộ, các tiêu chí về tài chính sẽ giúp: 

 Nâng cao các tiêu chuẩn và chất lượng quản lý tài chính và lên kế hoạch các 

hoạt động; 

 Quản lý tốt hơn việc đưa ra các quyết định; 

 Nâng cao sự tin cậy của các bên liên quan vào khả năng tài chính và kinh doanh 

của CLB; 

  Nâng cao tính ổn định tài chính; 

 Nâng cao khả năng tạo doanh thu và quản lý chi phí. 
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 3. Chi tiết Tiêu chí Tài chính  

 3.1 Thông tin tài chính của năm trước. 

 

 

Tiêu chí F.01 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH THƯỜNG NIÊN - ĐÃ ĐƯỢC KIỂM 

TOÁN 

A A 

1. Đơn vị xin cấp phép phải lập báo cáo tài chính thường niên được kiểm toán viên độc 

lập tiến hành kiểm toán theo quy định pháp luật quốc gia. 

2. Thông tin tối thiểu trình bày trong Báo cáo tài chính thường niên bao gồm: 

a) Báo cáo của Ban Giám đốc; 

b) Ý kiến của kiểm toán viên; 

c) Bảng cân đối kế toán; 

d) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; 

 đ)  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; 

e) Thuyết minh báo cáo tài chính. 

3. Báo cáo tài chính thường niên phải đáp ứng các yêu cầu trình bày thông tin tối thiểu và 

nguyên tắc kế toán được quy định trong Tài liệu hướng dẫn cấp phép CLB của AFC. 

4. Nếu báo cáo tài chính thường niên đã được kiểm toán đáp ứng được các yêu cầu trình 

bày thông tin tối thiểu và các nguyên tắc kế toán được quy định trong tài liệu 

hướng dẫn cấp phép CLB của AFC, thì không yêu cầu cung cấp bổ sung thêm thông tin. 

5. Nếu báo cáo tài chính thường niên đã được kiểm toán không đáp ứng các yêu cầu trình 

bày thông tin tối thiểu và các nguyên tắc kế toán được quy định trong tài liệu 

hướng dẫn cấp phép CLB của AFC, thì Đơn vị xin cấp phép phải cung cấp bổ sung thêm 

thông tin và thông tin này phải được kiểm toán viên đánh giá. 

 

Tiêu chí F.02 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  GIỮA NIÊN ĐỘ – ĐÃ ĐƯỢC SOÁT 

XÉT 

A A 

1. Nếu thời điểm khóa sổ kế toán theo quy định pháp luật của Đơn vị xin cấp phép là hơn 

06 tháng trước hạn nộp danh sách CLB được cấp phép cho AFC, thì Đơn vị xin cấp phép 

phải lập và nộp báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động giữa niên độ.  

2. Nếu Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được lập và nộp thì Báo cáo này phải thể hiện 

kỳ hoạt động giữa niên độ kéo dài đến thời điểm trong vòng 06 tháng trước hạn nộp danh 
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sách CLB được cấp phép cho AFC và báo cáo này phải được kiểm toán viên độc lập tiến 

hành soát xét hoặc kiểm toán.  

3. Báo cáo tài chính giữa niên độ phải đáp ứng các yêu cầu thông tin tối thiểu và nguyên 

tắc kế toán quy định trong tài liệu hướng dẫn cấp phép CLB của AFC. 

 

Tiêu chí F.03 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

KHÔNG CÓ KHOẢN PHẢI TRẢ QUÁ HẠN ĐỐI VỚI NHỮNG 

CLB BÓNG ĐÁ PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN 

NHƯỢNG CẦU THỦ  

A A 

Đơn vị xin cấp phép phải chứng minh Không có bất cứ một khoản phải trả quá hạn nào 

(ví dụ: những quyết định bắt buộc cuối cùng của Ban Tư cách Cầu thủ của FIFA, Ban 

Giải quyết tranh chấp của FIFA và Toà Trọng tài Thể thao...) đối với những CLB bóng đá 

phát sinh từ các hoạt động chuyển nhượng tại ngày 30 tháng 06 trước mùa giải xin cấp 

phép; trừ trường hợp cho đến ngày 31 tháng 8 Đơn vị xin cấp phép đó đã thanh toán hết 

các khoản phải trả, được bên cho vay ký thoả thuận song phương về việc gia hạn thanh 

toán nợ, hoặc đang trong quá trình giải quyết một tranh chấp thiếu căn cứ không rõ ràng 

được đệ trình lên cơ quan có thẩm quyền. 

 

Tiêu chí F.04 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

KHÔNG CÓ KHOẢN PHẢI TRẢ QUÁ HẠN ĐỐI VỚI NHÂN 

VIÊN VÀ CÁC CƠ QUAN THUẾ, CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI  

A A 

1. Đơn vị xin cấp phép phải chứng minh được rằng, xét trên phương diện nghĩa vụ pháp 

lý và nghĩa vụ hợp đồng của đơn vị với nhân viên hiện tại và nhân viên trước đây  thì đơn 

vị không có bất kỳ khoản phải trả quá hạn nào đối với các nhân viên cũng như không có 

khoản phải nộp quá hạn nào với các cơ quan thuế/tổ chức xã hội tại ngày 30 tháng 06 

trước mùa giải xin cấp phép, trừ trường hợp cho đến ngày 31 tháng 8 Đơn vị xin cấp phép 

đó đã thanh toán hết các khoản phải trả, hoặc được bên cho vay ký thoả thuận song 

phương về việc gia hạn thanh toán nợ, hoặc trong quá trình giải quyết  tranh chấp bởi cơ 

quan có thẩm quyền nhưng không có căn cứ rõ ràng. 

2. Thuật ngữ “người lao động” bao gồm nhưng không giới hạn: 

a) Tất cả các cầu thủ chuyên nghiệp theo Quy chế về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ 

của FIFA và; 

b) Nhân viên hành chính, kỹ thuật, y tế và an ninh được quy định trong Quy chế cấp phép 

CLB Bóng đá chuyên nghiệp của LĐBĐVN. 
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Tiêu chí F.05 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

TỜ TRÌNH TRƯỚC KHI RA QUYẾT ĐỊNH CẤP PHÉP A A 

Trong vòng bảy ngày trước khi bắt đầu giai đoạn Ban Cấp phép quyết định cấp phép, Đơn 

vị xin cấp phép phải nộp tờ trình cho Cơ quan cấp phép. 

Tờ trình nêu liệu có hay không có bất kỳ sự kiện hoặc điều kiện có tính kinh tế quan trọng 

chính nào đã diễn ra mà có thể có tác động bất lợi đến tình hình tài chính của Đơn vị xin 

cấp phép kể từ thời điểm khóa sổ trên bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính thường 

niên đã được kiểm toán của niên độ trước hoặc báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét 

trước đó (nếu áp dụng). 

 

Tiêu chí F.06 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM TIẾP THEO A A 

1. Trường hợp Đơn vị vi phạm bất kỳ chỉ báo nào được quy định tại khoản 2 dưới đây thì 

Đơn vị xin cấp phép phải soạn lập và nộp Kế hoạch tài chính năm tiếp theo nhằm chứng 

minh cho Cơ quan cấp phép về khả năng tiếp tục hoạt động liên tục của mình cho đến khi 

kết thúc mùa giải được cấp phép. 

2. Đơn vị xin cấp phép bị coi là vi phạm các chỉ báo khi có các điều kiện được mô tả 

trong chỉ báo 1 hoặc 2 dưới đây: 

a) Chỉ báo 1: Hoạt động liên tục 

Báo cáo của kiểm toán viên về báo cáo tài chính thường niên hoặc báo cáo tài chính giữa 

niên độ được nộp theo tiêu chí F.01 và F.02 có đoạn lưu ý vấn đề hoặc ý kiến chấp nhận 

từng phần đối với tính hoạt động liên tục. 

b) Chỉ báo 2: Vốn chủ sở hữu âm 

Trong báo cáo tài chính thường niên (bao gồm, cả thông tin bổ sung, nếu cần) được nộp 

theo tiêu chí F.01 thể hiện tình hình nợ phải trả thuần xấu đi so với con số so sánh trong 

các báo cáo tài chính thường niên của năm trước, hoặc trong Báo cáo tài chính giữa niên 

độ được nộp theo tiêu chí F.02 (bao gồm cả các thông tin bổ sung, nếu cần) thể hiện nợ 

phải trả thuần xấu đi so với con số so sánh tại thời điểm khóa sổ kế toán theo quy định 

pháp luật. 

3. Kế hoạch tài chính năm tiếp theo cho kỳ hoạt động ngay ngày đầu tiên sau ngày khóa 

sổ kế toán báo cáo tài chính hàng năm, hoặc sau thời điểm khóa sổ kế toán trên bảng cân 

đối của các báo cáo tài chính giữa niên độ, và kéo dài cho đến hết toàn bộ mùa giải xin 

cấp phép. 

4. Kế hoạch tài chính năm tiếp theo bao gồm: 

a) Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, có số liệu so sánh cho năm tài chính 



50 

 

liền trước và báo cáo tài chính giữa niên độ (nếu có); 

b) Dự toán lưu chuyển tiền tệ, có số liệu so sánh cho năm tài chính liền trước và báo cáo 

tài chính giữa niên độ (nếu có); 

c) Bản thuyết minh giải thích phải mô tả tóm tắt các giả định quan trọng (có tham chiếu 

đến khía cạnh liên quan của thông tin tài chính quá khứ và thông tin khác) mà đã được sử 

dụng để lập dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và dự toán lưu chuyển tiền tệ, 

đồng thời mô tả tóm tắt các rủi ro chính có thể ảnh hưởng đến kết quả tài chính năm tiếp 

theo. 

5. Kế hoạch tài chính năm tiếp theo phải được soạn lập, tối thiểu, trên cơ sở hàng quý. 

6. Kế hoạch tài chính năm tiếp theo phải được lập trên cơ sở nhất quán với báo cáo tài 

chính thường niên đã được kiểm toán và đảm bảo áp dụng cùng nguyên tắc kế toán áp 

dụng đối với báo cáo tài chính thường niên, ngoại trừ trường hợp có những thay đổi trong 

chính sách kế toán diễn ra sau thời điểm cuối niên độ của báo cáo tài chính thường niên 

gần nhất, và những thay đổi trong chính sách tài chính kế toán đó cần được phản ánh 

trong báo cáo tài chính thường niên của niên độ tiếp theo. Trong trường hợp đó, phải trình 

bày chi tiết nội dung thay đổi đó. 

7. Kế hoạch tài chính năm tiếp theo phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu được quy định 

trong Tài liệu hướng dẫn cấp phép CLB của AFC. Phải bổ sung các khoản mục và thuyết 

minh trong trường hợp làm rõ, hoặc trong trường hợp thiếu những khoản mục và thuyết 

minh này sẽ làm sai lệch thông tin tài chính năm tiếp theo. 

8. Kế hoạch tài chính năm tiếp theo cùng các giả định phải được Ban lãnh đạo phê duyệt, 

thể hiện bằng đoạn tuyên bố có chữ ký đại diện cấp điều hành của Đơn vị xin cấp phép. 

 

 

3.2 Thông tin sau khi được cấp phép 

 Tiêu chí F.07 và F.08 áp dụng với CLB đã được cấp giấy phép sau thời gian có 

quyết định cấp giấy phép. Tiêu chí F.07 (Nhiệm vụ thông báo các sự kiện xảy ra sau 

khi được cấp phép) áp dụng cho tất cả các Đơn vị được cấp phép. Tiêu chí F.08 

(Nhiệm vụ cập nhật kế hoạch tài chính năm tiếp theo) chỉ áp dụng đối với các đơn vị 

đã được cấp giấy phép nhưng vi phạm một hoặc nhiều chỉ báo. 

Tiêu chí F.07 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

NHIỆM VỤ THÔNG BÁO SỰ KIỆN XẢY RA SAU KHI ĐƯỢC 

CẤP PHÉP  

B B 

Đơn vị được cấp phép phải thông báo cho Cơ quan cấp phép bằng văn bản về bất kỳ sự 

kiện nào xảy ra sau đó mà có thể gây quan ngại nghiêm trọng về năng lực tiếp tục hoạt 

động liên tục của Đơn vị được cấp phép cho đến cuối mùa giải đã cấp phép. 
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Tiêu chí F.08 
Giải/Hạng 

AFC VĐQG 

NHIỆM VỤ CẬP NHẬT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM TIẾP 

THEO 

B B 

1. Nếu Đơn vị được cấp phép vi phạm một hoặc nhiều chỉ báo (xem mục 6.7.5 bộ tài liệu 

hướng dẫn cấp phép CLB AFC), thì Đơn vị được cấp phép phải soạn lập và nộp một bản 

cập nhật kế hoạch tài chính năm tiếp theo (soạn lập theo hướng dẫn tại tiêu chí F.06). 

Ngoài ra, bản thông tin cập nhật này phải bao gồm nội dung so sánh dự toán với số liệu 

thực tế, kèm theo giải thích về những điểm thay đổi khác nhau. Bản cập nhật kế hoạch tài 

chính năm tiếp theo phải được soạn lập trên cơ sở tối thiểu sáu tháng. 

2. Bản cập nhật kế hoạch kế hoạch tài chính năm tiếp theo phải đáp ứng yêu cầu cung cấp 

thông tin tối thiểu theo quy định tại Tài liệu hướng dẫn Cấp phép CLB của AFC. 

3. Đơn vị cấp phép đánh giá việc tuân thủ tiêu chí này trong chu trình cấp phép của năm 

tiếp theo. 
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CHƯƠNG VI 

 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

Điều 29. Các trường hợp ngoài quy định của Quy chế 

Ban Chấp hành LĐBĐVN có thẩm quyền quyết định cuối cùng về những vấn 

đề ngoài quy định của Quy chế đối với việc cấp phép tham dự hệ thống giải bóng đá 

chuyên nghiệp Việt Nam.  

Trong trường hợp các quy định của Quy chế này khác với quy định của AFC 

khi tham dự các giải của AFC, thì ưu tiên áp dụng quy định của AFC và LĐBĐVN 

tiến hành sửa đổi Quy chế cho phù hợp với các quy định có liên quan đó.  

  Điều 30. Hiệu lực thi hành 

` Quy chế này gồm 6 (sáu) Chương, 30 (ba mươi) Điều đã được Ban Chấp hành 

LĐBĐVN thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. 

Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này là một phần không tách rời của Quy 

chế.  
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PHỤ LỤC 1: ĐƠN VỊ XIN CẤP PHÉP ĐƯỢC THĂNG HẠNG  

Đơn vị xin cấp phép được thăng hạng là những CLB được lên thi đấu ở giải Vô địch 

quốc gia và phải thực hiện hệ thống cấp phép CLB lần đầu. Cơ quan cấp phép sẽ quy 

định hạn nộp hồ sơ đối với những CLB này. 

Đơn vị xin cấp phép được thăng hạng phải hoàn tất các tiêu chí từ F.01 đến F.08, tuy 

nhiên có thể giản lược các yêu cầu trình bày thông tin như sau: 

- Đối với tiêu chí F.01: không yêu cầu trình bày dữ liệu so sánh trong báo cáo tài chính 

thường niên đã được kiểm toán. 

- Đối với tiêu chí F.02: không yêu cầu trình bày dữ liệu so sánh đối với kỳ hoạt động 

giữa niên độ so sánh. 

- Đối với tiêu chí F.06: không yêu cầu trình bày thông tin so sánh của năm tài chính so 

sánh hoặc kỳ hoạt động giữa niên độ so sánh. 

Nếu cuối mùa giải đầu tiên tham gia giải Vô địch quốc gia, Đơn vị xin cấp phép được 

thăng hạng không bị xuống hạng thì không còn được coi là Đơn vị xin cấp phép được 

thăng hạng. Sau năm đầu tiên tham gia Vô địch quốc gai, Đơn vị xin cấp phép phải 

tuân thủ các thủ tục cấp phép thông thường mà không được giản lược các yêu cầu trình 

bày. 

 



54 

 

MỤC LỤC 

 

Lời giới thiệu ........................................................................................................... 1 

CHƯƠNG I .................................................................................................................. 11 
QUY ĐỊNH CHUNG ................................................................................................... 11 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng .................................................... 11 

Điều 2. Mục đích cấp phép .................................................................................... 11 

Điều 3. Cam kết bảo mật ....................................................................................... 12 

CHƯƠNG II ................................................................................................................. 12 
CƠ QUAN CẤP PHÉP ............................................................................................... 12 

Điều 4. Cơ quan cấp phép ..................................................................................... 12 

Điều 5. Đơn vị cấp phép ........................................................................................ 12 

Điều 6. Ban cấp phép............................................................................................. 13 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Cấp phép.................................................. 13 

Điều 8. Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép ........................................................... 14 

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép ................. 14 

Điều 10. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại ..................................................... 15 

Điều 11. Phòng cấp phép ....................................................................................... 16 

Điều 12. Nhiệm vụ của Phòng Cấp phép .............................................................. 16 

Điều 13. Quyền hạn của Phòng Cấp phép ............................................................. 17 

Điều 14. Các biện pháp phạt và đảm bảo .............................................................. 17 

CHƯƠNG III ............................................................................................................... 18 
ĐƠN VỊ XIN CẤP PHÉP – GIẤY PHÉP ................................................................. 18 

Điều 15. Đơn vị xin cấp phép ................................................................................ 18 

Điều 16. Giấy Phép................................................................................................ 19 

Điều 17. Cấp phép tham gia vào giải đấu của AFC .............................................. 19 

Điều 18. Áp dụng trình tự đặc biệt cấp phép CLB để tham gia vào giải đấu cấp 

CLB của AFC ........................................................................................................19 

Điều 19. Quyền kiểm tra của AFC ........................................................................ 20 

CHƯƠNG IV ............................................................................................................... 21 
QUY TRÌNH CƠ BẢN ................................................................................................ 21 

Điều 20. Quy trình cơ bản ..................................................................................... 21 

Điều 21. Sơ đồ Quy trình cơ bản...........................................................................25 

Điều 22. Thời gian biểu.........................................................................................30 

CHƯƠNG V ................................................................................................................. 27 
TIÊU CHÍ CẤP PHÉP ................................................................................................ 27 



55 

 

Điều 23. Loại và hạng tiêu chí .............................................................................. 27 

Điều 24. Tiêu chí  thể thao .................................................................................... 28 

Điều 25. Tiêu chí Cơ sở vật chất ........................................................................... 31 

Điều 26.  Tiêu chí Nhân lực và Hành chính .......................................................... 36 

Điều 27. Tiêu chí pháp lý ...................................................................................... 43 

Điều 28. Tiêu chí tài chính .................................................................................... 46 

CHƯƠNG VI ............................................................................................................... 52 
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG ..................................................................................... 52 

Điều 29. Các trường hợp ngoài quy định của Quy chế ......................................... 52 

Điều 30. Hiệu lực thi hành .................................................................................... 52 

Phụ lục 1. Đơn vị xin cấp phép được thăng hạng .................................................. 55 

 

 


