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Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận 
 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình 

Thuận do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 

12/6/2019, nội dung kiến nghị như sau: 

Tình trạng cổ động viên bóng đá đốt pháo sáng, ném chai nước… gây 

phản cảm cho hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Đề nghị ngành chức năng sớm 

có giải pháp khắc phục tình trạng này (Câu số 21). 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau: 

Trong những gần đây, với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, các hành vi tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao nói chung và 

trong bóng đá nói riêng đã được ngăn chặn và hạn chế tương đối hiệu quả cả về 

số lượng vụ vi phạm lẫn tính chất, mức độ vi phạm. Tuy nhiên, trong một số 

vòng đấu, trận đấu của các mùa giải bóng đá chuyên nghiệp gần đây còn xảy ra 

một số hiện tượng cổ động viên quá khích đốt pháo sáng, ném chai nước làm 

ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Việt Nam.  

Trước những sự việc trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp 

với Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành chỉ đạo Công an các 

tỉnh/thành điều tra và có biện pháp để ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng 

cung cấp pháo, tổ chức và đốt pháo sáng trong các trận đấu bóng đá nhằm 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khán giả tới xem và cổ vũ bóng đá; đồng 

thời chỉ đạo Ban Tổ chức địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức giải 

để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khán giả tới xem và cổ vũ bóng đá.  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Việt 

Nam và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra công tác tổ chức 

giải, phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra và quán triệt về phòng, chống tiêu 

cực tới các câu lạc bộ, cầu thủ trước các trận đấu thi đấu bóng đá chuyên 

nghiệp; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm (Theo thống kê, chỉ riêng 

mùa giải năm 2019, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xử 

phạt vi phạm về hành vi đốt pháo sáng trong các trận đấu đối với CLB Sông 

Lam Nghệ An 20 triệu đồng và Ban Tổ chức sân Hàng Đẫy 20 triệu đồng; 

phạt CLB Hải Phòng 70 triệu đồng và Ban Tổ chức sân Hàng Đẫy 70 triệu 

đồng và thi đấu không có khán giả 01 trận; phạt CLB Hải Phòng 20 triệu 

đồng và Ban Tổ chức sân Cửa Ông 20 triệu đồng…). 

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Công ty Cổ phần 

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các câu lạc bộ và các cơ quan, tổ 
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chức có liên quan tăng cường kiểm tra, dự báo tình hình an ninh, trật tự của 

các trận đấu và giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, văn hóa ứng xử cho các 

cán bộ quản lý, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, cổ động viên tham 

gia vào các hoạt động bóng đá. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh Bình Thuận để trả lời cử tri./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam; 

- Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX); 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận; 

- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, TCTDTT, 

   Thanh tra Bộ, Cổng TTĐT Bộ; 

- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện 
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