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BÁO CÁO 

Tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, các Sở, 

ban, ngành tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 03/11/2021; cuộc họp với Thường trực và 

các Ban của HĐND tỉnh ngày 15/11/2021 và kết quả thẩm định của Sở Tư pháp về 

dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập thành 

tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 4947/UBND-TH của UBND tỉnh về việc bổ sung 

nội dung vào Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021, đồng thời thống 

nhất giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa 

phương liên quan xây dựng Đề án quy định mức thưởng bằng tiền đối với các tập 

thể, cá nhân lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh. 

Sau khi thực hiện theo đúng quy định về quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn 

bản liên quan đến Đề án trên; ngày 18/10/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

có Công văn số 1426/SVHTTDL-QLTDTT gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ xây 

dựng dự thảo Nghị quyết Quy định mức thưởng bằng tiền đối với các tập thể, cá 

nhân lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh. 

1. Ngày 21/10/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Văn bản 

phúc đáp số 198/BC-STP của Sở Tư pháp về Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo 

Nghị quyết quy định mức thưởng bằng tiền đối với các tập thể, cá nhân lập thành 

tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch  tiếp thu hoàn toàn các nội dung góp ý của Sở Tư pháp, cụ thể sau:  
 

TT Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

1  Sở Tư pháp thống nhất với các nội 

dung dự thảo Nghị quyết về: Phạm 

vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; 

tính hợp hiến, hợp pháp và tính 

thống nhất của dự thảo Nghị quyết 

với quy định của pháp luật hiện 

hành; sự phù hợp của dự thảo nghị 

quyết với các quy định trong văn 

bản đã giao cho HĐND quy định. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tiếp thu nội dung này. 

2 Có nội dung tại bảng tổng hợp, giải 

trình, tiếp thu ý kiến góp ý, cơ quan 

soạn thảo tiếp thu nhưng không 

chỉnh sửa tại dự thảo Nghị quyết, ví 

dụ như ý kiến của Sở nội vụ về kinh 

phí thực hiện tại điều 8. Do đó, cơ 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tiếp thu hoàn toàn nội dung này và 

đã điều chỉnh trong dự thảo Nghị 

quyết: “Điều 8. Nguồn kinh phí thực 

hiện: Ngân sách tỉnh và nguồn huy 

động đóng góp hợp pháp (nếu có) 



2 
 

quan soạn thảo cần rà soát lại để có 

sự thống nhất và phù hợp 

(trước đây dự thảo Nghị quyết gửi 

các cơ quan đơn vị góp ý gồm 9 

điều, sau khi Sở Nội vụ góp ý đề 

nghị bỏ Điều 7 về khen thưởng nên 

Điều 8 trong dự thảo nghị quyết 

chuyển thành Điều 7 về nguồn kinh 

phí thực hiện) 

3 Tại khoản 4 Điều 6 dự thảo Nghị 

quyết có viết: “4. Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố…căn 

cứ tính chất, thành tích đạt được của 

các huấn luyện viên, vận động viên 

tại các giải quốc tế…có thể có các 

mức khen thưởng thêm bằng tiền để 

động viên kịp thời”; cơ quan soạn 

thảo nghiên cứu lại việc sử dụng 

cụm từ “các giải quốc tế” vì phạm vi 

điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết là 

các giải thể thao cấp quốc gia và các 

giải thể thao cấp tỉnh. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tiếp thu hoàn toàn nội dung này và 

đã bỏ cụm từ “các giải quốc tế” ra 

khỏi khoản 4 Điều 6 của Nghị quyết. 

4. Cơ quan soạn thảo nên nghiên cứu 

bổ sung quy định chuyển tiếp đối 

với các trường hợp huấn luyện viên, 

vận động viên đạt thành tích trước 

ngày Nghị quyết này có hiệu lực. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tiếp thu hoàn toàn nội dung này và 

đã bổ sung thành một khoản mới 

trong  Điều 5 của Nghị quyết “4. 

Đối với các tập thể, cá nhân đạt 

thành tích trong thi đấu tại các giải 

thể thao cấp quốc gia trong năm 

2021 tính đến trước ngày Nghị quyết  

có hiệu lực  vẫn được hưởng các 

mức thưởng bằng tiền theo quy định 

tại Nghị quyết này” 

5. Cơ quan soạn thảo cần thống nhất 

việc ghi ngày, tháng, năm ban hành 

văn bản tại phần căn cứ vì có văn 

bản ghi ngày…tháng…năm, còn có 

văn bản ghi ngày…/…/… 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tiếp thu nội dung này và điều chỉnh 

thống nhất trong Nghị quyết theo 

cách ghi: “ngày….tháng….năm….”  

 2. Thực hiện Công văn số 7532/UBND-TH ngày 25/10/2021 của UBND 

tỉnh về việc khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung của UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh khóa X tại các kỳ họp tổ chức tháng 11 và tháng 12/2021. Ngày 03/11/2021, 

UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo các 

Quy định, Đề án trình HĐND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý 
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kiến góp ý của Ban Văn hóa – Xã hội, các Sở, ngành, đơn vị, ý kiến kết luận của 

đ/c Trần Văn Tân - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, cụ thể sau:  

TT Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

  Ý kiến kết luận của Đ/c Trần Văn 

Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ 

trị cuộc họp: 

1. Về tên gọi đổi thành “Quy định 

mức thưởng đối với các tập thể, cá 

nhân lập thành tích trong thi đấu tại 

các giải thể thao cấp quốc, cấp tỉnh” 

2. Phần giải thích từ ngữ: khoản 4, 

Điều 3 bỏ từ Ngày hội và sửa thành 

“ Hội thi (bao gồm Hội thi thể thao 

trong các Lễ hội, Ngày hội..)” 

3. Quy định mức thưởng phá kỷ lục 

thay đổi bằng với mức thưởng Huy 

chương bạc cá nhân. 

4. Tăng mức thưởng giải khuyến 

khích đối với môn tập thể bằng 80% 

so với mức Huy chương đồng tập 

thể; giải phong cách mức thưởng 

bằng 80% so với giải khuyến khích. 

5. Tại khoản 4 Điều 6 dự thảo Nghị 

quyết cần quy định lại nguồn kinh 

phí thưởng thêm bằng tiền của Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; Thủ trưởng các đơn vị cho phù 

hợp và đúng theo quy định. 

6. Cần dự toán kinh phí thực hiện 

hằng năm. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tiếp thu hoàn toàn các ý kiến kết 

luận tại cuộc họp và đã hoàn chỉnh 

lại nội dung trong các dự thảo. 

3. Thực hiện Công văn số 188/VP-CTHĐND ngày 09/11/2021 của Văn 

phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh  làm việc với Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về tình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị  năm 2021, trong 

đó có Nghị quyết quy định mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập thành tích 

trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh. Ngày 15/11/2021, tại 

cuộc họp trên, sau khi nghe ý kiến góp ý của các Sở, ngành và các Ban của 

HĐND tỉnh, đồng chí Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc 

họp kết luận một số nội dung liên quan đến Nghị quyết quy định mức thưởng. Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu hoàn toàn các ý kiến góp ý và kết luận của 

đồng chí Trần Xuân Vinh, nội dung tiếp thu cụ thể sau:  

TT Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 
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1. Môn thể thao tập thể: Thống nhất là các 

môn Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ…. 

2. Hội thi: Thống nhất là Hội thi thể thao 

(Hội thi thể thao, hội thao trong các Lễ 

hội, ngày hội văn hóa - thể thao - du 

lịch…) 

3. Danh hiệu vận động viên Miss: Chỉ 

dùng cho môn Bóng chuyền nữ. 

4. Giải khuyết khích: Chỉ thưởng  cho các 

môn thể thao tập thể 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tiếp thu hoàn toàn các ý 

kiến và đã điều chỉnh, bổ sung, 

hoàn thiện các dự thảo. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo./.  

 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh (B/cáo); 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở Tư pháp; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, QLTDTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hồng 
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