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UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số    126 /BC-SVHTTDL 
               

        Quảng Nam, ngày  28  tháng 6 năm  2019 

  

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN CỦA SỞ TƯ PHÁP 

Về kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động 

phát triển Bóng đá Quảng Nam. 
--------------------------- 

 

Tiếp theo Báo cáo giải trình (lần 2), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính Báo 

cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp đã nêu tại Báo cáo số 58/BC-STP ngày 

26/6/2019 về kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí hoạt 

động phát triển Bóng đá Quảng Nam, cụ thể: 

Nội dung Báo cáo gồm có 03 phần: 

Phần I. Căn cứ thẩm định văn bản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp 

thu ý kiến và hoàn chỉnh. 

Phần II. Nội dung thẩm định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu các 

ý kiến và hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tại điểm 2.3 của Báo cáo thẩm định có nêu: "Tại 

điểm a, điểm b khoản 2 Điều 3 của dự thảo Nghị quyết quy định về tiền hỗ trợ chế độ 

tiền dinh dưỡng, tiền công đối với bác sỹ và phiên dịch trong thời gian đang tập 

trung tập luyện thường xuyên và thi đấu được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 

số 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định nội 

dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên 

thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và quy định tại Nghị định số 

152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với 

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

Tuy nhiên, cả hai văn bản này đều không quy định chế độ tiền dinh dưỡng, tiền công 

đối với bác sỹ và phiên dịch trong thời gian đang tập trung tập luyện thường xuyên 

và thi đấu. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ vấn đề này".     

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin giải trình: Chế độ tiền dinh dưỡng, tiền 

công đối với bác sỹ và phiên dịch trong thời gian đang tập trung tập luyện thường 

xuyên và thi đấu không thuộc đối tượng quy định tại 02 văn bản: Nghị quyết số 

53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định nội 

dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên 

thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Nghị định số 152/2018/NĐ-

CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, 

vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Tuy nhiên, 02 

trường hợp (bác sỹ, phiên dịch) này là cần thiết và thường trực để phục vụ cho huấn 

luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung, tập huấn và thi đấu; hơn nữa, số 

lượng không nhiều (chỉ có 03 người); vì vậy tại Nghị quyết này đề xuất được vận 

dụng theo chế độ quy định tại 02 văn bản nói trên. 

Phần III. Kết luận: 

- Ý kiến của Sở Tư pháp: Dự thảo văn bản này chưa thực hiện đúng theo quy 

trình ban hành văn bản QPPL như đã nêu ở trên, tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi 

cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp vẫn tiến hành thẩm định dự thảo 

nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động phát triển Câu lạc bộ 
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Bóng đá Quảng Nam. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu các nội 

dung thẩm định tại mục II của Báo cáo này để tiến hành hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, lập hồ sơ dự thảo trình 

UBND tỉnh để UBND tỉnh xem xét quyết định, đồng thời gửi Sở Tư pháp Báo cáo 

giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để theo dõi.    

- Ý kiến giải trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

Sau khi tiếp nhận ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 

làm việc trực tiếp với Sở Tư pháp để nắm rõ nội dung kết luận đã trình bày ở phần III 

và được giải thích: Ý kiến này đã được trình bày ở phần đầu của Báo cáo, cụ thể: " 

Nội dung của dự thảo văn bản thuộc các khoản 2,3,4 Điều 27 Luật ban hành văn bản 

QPPL năm 2015 (xây dựng cơ chế chính sách), việc lập đề nghị xây dựng nghị quyết 

gửi đến Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Tuy nhiên, do sự cần thiết phải 

ban hành cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ các huấn luyện viên, vận 

động viên, bác sỹ, phiên dịch đang tập trung huấn luyện, tập luyện, chăm sóc sức 

khỏe, làm phiên dịch thường xuyên và thi đấu tại Câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam. 

Đồng thời, trên cơ sở cuộc họp ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã có công văn số 646/SVHTTDL-TCKH ngày 29/5/2019 về việc đề 

nghị góp ý dự thảo Đề án “Hỗ trợ phát triển Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam” để 

lấy ý kiến của các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị liên quan. Đến nay Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã hoàn chỉnh lại dự thảo Đề án, xây dựng Nghị quyết về việc quy 

định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động phát triển Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam; bên 

cạnh đó, nội dung dự thảo Nghị quyết này đã được Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh thống nhất đưa vào Chương trình kỳ họp giữa năm 2019, HĐND tỉnh khóa IX tại 

Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 25/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh; cho nên 

Sở Tư pháp thống nhất và thực hiện việc thẩm định dự thảo văn bản theo quy định 

của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015". Tuy nhiên, đến nay, Giám đốc Sở Tư 

pháp - thành viên UBND tỉnh đã thống nhất dự thảo Nghị quyết và đề nghị thông 

qua. 

 

  Trên đây là báo cáo tiếp thu ý kiến, giải trình về kết quả thẩm định của Sở Tư 

pháp dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động phát phát triển Bóng đá 

Quảng Nam. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo UBND tỉnh xem xét trình 

HĐND tỉnh. 
 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp:  

- Lưu: VT, NVTDTT, TCKH . 
 

GIÁM ĐỐC 
 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thanh Hồng 
 

 

 


