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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức chi để thực 

hiện một số chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên; chế 

độ chi tiêu tài chính; tiền thưởng đối với các giải thể thao  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 02/4/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh đã tổ chức họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh 

đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức chi để thực hiện một số 

chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên; chế độ chi tiêu tài 

chính; tiền thưởng đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh. Dự họp có đại diện 

lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, 

ngành: Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư 

pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Y tế, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại 

diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc; Giám đốc Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp; đồng chí Dương 

Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong quá 

trình nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện hồ sơ 

về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi 

để thực hiện một số chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên; 

chế độ chi tiêu tài chính; tiền thưởng đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh. 

Cơ quan chủ trì đã thực hiện quy trình xây dựng các dự thảo cơ bản đầy đủ, 

đúng quy định. Tuy nhiên, nội dung các dự thảo chưa tiên lượng được hết các 

vấn đề có thể phát sinh, còn nhiều nội dung chưa rõ. Để chuẩn bị hồ sơ đảm bảo 

chất lượng trước khi trình phiên họp UBND tỉnh, nhất là dự thảo đề cương Nghị 

quyết bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tế, phù hợp với điều kiện của tỉnh và có 

tính khả thi, hiệu quả trong triển khai thực hiện, yêu cầu cơ quan chủ trì soạn 

thảo tiếp thu tối đa ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, tiếp tục nghiên 

cứu, rà soát và hoàn thiện các dự thảo như sau: 

1. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách: yêu cầu điều 

chỉnh lại kết cấu Báo cáo theo đúng hướng dẫn tại Mẫu số 08, Phụ lục kèm theo 

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 23/1/2017 của UBND tỉnh hướng dẫn xây 

dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn. 
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Trong đó, biên tập ngắn gọn đảm bảo nêu rõ bối cảnh xây dựng, mô tả tổng quát 

các vấn đề bất cập cần giải quyết và mục tiêu chung của chính sách; tập trung 

vào các nội dung chính của từng chính sách cụ thể để làm rõ yêu cầu, tính cấp 

thiết của các chính sách cần xây dựng để giải quyết vấn đề bất cập, hạn chế và 

làm nổi bật tác động tích cực của chính sách đến phong trào thể dục thể thao và 

phát triển kinh tế - xã hội nói chung.  

2. Về dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh: yêu cầu chuyển các biểu số liệu ra phần phụ 

lục sau phần lời của dự thảo Báo cáo; bổ sung hàm lượng phân tích, đánh giá kết 

quả đạt được, những bất cập hạn chế, từ đó đề xuất nội dung chính sách phù hợp 

với các quy định và điều kiện thực tế hiện nay. Ngoài phần tổng kết thực hiện 

Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định 

chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập 

trung tập luyện thi đầu, chế độ tài chính tại các giải thi đấu thể thao, cần bổ sung 

nội dung đánh giá về thực trạng mức chi, những vướng mắc trong việc chi 

thưởng các giải thể thao của tỉnh. Đồng thời lược bỏ, chuyển sang dự thảo Báo 

cáo đánh giá tác động chính sách các nội dung so sánh giữa mức chi theo đề 

nghị mới và mức chi cũ. 

3. Về nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh: cần biên tập lại cho 

đầy đủ, ngắn gọn, rõ nét các vấn đề.  

- Bỏ phần đề dẫn: “Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 

của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021”, thay thế bằng 

“Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2020”.  

- Tại Mục I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết: đối với phần căn cứ pháp 

lý cần rà soát, bổ sung đầy đủ các căn cứ pháp lý mới ban hành, các văn bản quy 

phạm pháp luật của cấp trên liên quan trực tiếp đến nội dung trình. 

Đối với phần cơ sở thực tiễn, cần biên tập ngắn gọn lại, nhóm vào các nội 

dung chính theo hướng sau: các căn cứ pháp lý của Nghị quyết số 18/2016/NQ-

HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực, được bổ sung thay thế 

bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới, mức chi cũ không còn phù hợp với 

quy định hiện hành và yêu cầu thực tế hiện nay, đồng thời nêu rõ việc chưa có 

quy định về mức chi giải thưởng để làm căn cứ chi cho các giải thi đấu thể thảo 

tổ chức trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc xây dựng Nghị quyết mới của HĐND tỉnh 

quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên; chế 

độ chi tiêu tài chính; tiền thưởng đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn 

tỉnh (để thay thế Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND) là cần thiết và đúng thẩm 

quyền theo quy định. 

- Tại Mục III. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Cần thể hiện rõ 

phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với giải thể thao cấp khu vực 

(Đông Bắc, phía Bắc,...), cấp ngành của tỉnh; điều chỉnh lại các nội dung chồng 

chéo. Do nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết gồm nhiều chính sách nên cần 
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phân tách rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của từng chính sách cụ 

thể hơn để sát với quy định theo văn bản cấp trên. Xem xét, bổ sung đối tượng 

thụ hưởng chính sách tại Hội khỏe phù đổng. 

- Tại Mục IV. Mục tiêu và nội dung nghị quyết, giải pháp thực hiện: Viết 

gọn lại phần giải pháp thực hiện theo hướng chủ yếu là nguồn ngân sách nhà 

nước bảo đảm thực hiện chính sách, khuyến khích khai thác các nguồn thu hợp 

pháp khác để bổ sung cho thực hiện chính sách.  

- Tại Mục V. Dự kiến nguồn kinh phí, điều kiện đảm bảo thi hành nghị 

quyết: bổ sung tổng hợp dự kiến kinh phí cần thiết để thực hiện chính sách này 

hằng năm, khả năng cân đối ngân sách để thực hiện chính sách. 

4. Về nội dung dự thảo đề cương Nghị quyết 

a) Tên dự thảo Nghị quyết thống nhất điều chỉnh như sau: “Quy định chế 

độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên; chế độ chi tiêu 

tài chính; tiền thưởng đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn”. 

b) Bố cục dự thảo Nghị quyết: cơ quan soạn thảo nghiên cứu, sắp xếp 

thành 6 Điều để bảo đảm nội dung Nghị quyết được rõ ràng, mạch lạc hơn, cụ 

thể: 

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

- Điều 2. Nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn 

luyện viên, vận động viên trong thời gian tập huấn, thi đấu.  

- Điều 3. Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể 

thao.   

- Điều 4. Quy định mức giải thưởng tại các giải thi đấu thể thao. 

- Điều 5. Nguồn kinh phí. 

- Điều 6. Tổ chức thực hiện.  

c) Nội dung dự thảo đề cương Nghị quyết:  

- Để các mức chi trong dự thảo là mức cố định (bỏ từ “không quá...”). 

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: chỉnh sửa lại cho thống nhất 

với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh theo yêu cầu nêu trên. 

- Về quy định nội dung và mức chi chế độ bồi dưỡng đối với các giải thi 

đấu cấp tỉnh như sau: “Mức chi bồi dưỡng đối với giải thi đấu cấp khu vực tổ 

chức tại tỉnh và các giải thi đấu cấp tỉnh”; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất nâng 

mức chi chế độ dinh dưỡng đối với Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh cho cân đối 

hơn so với các mức chi khác. 

- Đối với quy định mức giải thưởng tại các giải thi đấu thể thao: cần 

nghiên cứu, tính toán thêm về mức thưởng có thể nâng lên hơn nhưng phải bảo 

đảm phù hợp với khả năng ngân sách của từng cấp, đồng thời tách riêng mức 

thưởng đối với Đại hội Thể dục thể thao cao hơn mức thưởng các giải thi đấu 
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thể thao định kỳ hằng năm.  

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ 

lưỡng, bổ sung, chỉnh sửa các dự thảo; hoàn thiện trước ngày 10/4/2021, trình 

phiên họp UBND tỉnh tháng 4/2021 (kỳ 1). 

UBND tỉnh thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan 

liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các TV theo GM số 119/GM-UBND; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, KT, THNC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 


		2021-04-05T08:24:14+0700


		2021-04-05T09:31:40+0700


		2021-04-05T09:31:40+0700


		2021-04-05T09:31:40+0700




