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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và 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
 
Qua xem xét Tờ trình số 8401/TTr-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về 

quy định một số nội dung, mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam; làm việc với Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ban Văn 
hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành
 Thời gian qua, việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại 
các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh thực hiện theo Quyết định số 
19/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh1. Qua 08 năm triển khai thực 
hiện đã góp phần động viên, khơi dậy phong trào thi đua, tập luyện, thi đấu trong các 
hoạt động thể dục thể thao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng 
Nam2. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành, việc quy định mức chi các 
giải thưởng nêu trên thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh3. Do vậy, tại kỳ họp lần này, 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 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 
nhằm tiếp tục động viên, khen thưởng, khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia 
các giải thể thao là cần thiết và đúng thẩm quyền.

2. Về dự thảo Nghị quyết
Qua thẩm tra, Ban thống nhất phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc 

thưởng, quy định mức thưởng như dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình. Ngoài ra, Ban có 
ý kiến như sau:

1 Ban hành quy chế về quản lý tổ chức hội thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khen thưởng thành tích đoạt giải tại các 
hội thi, kỳ thi quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh  
2 Toàn tỉnh có gần 250 lượt HLV, VĐV lập thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc, các giải thi đấu cấp quốc gia, 
giải thi đấu cấp tỉnh và đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen với tổng số tiền thưởng gần 10 tỷ đồng.
3 Tại điểm c, khoản 4, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định nhiệm vụ quyền hạn của 
HĐND tỉnh “Quyết định biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao...”.
Khoản 9, Điều 30 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015: “Đối với HĐND cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy 
định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn: Quyết định các chế độ chi ngân sách đối 
với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do 
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn 
xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”
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a) Ban đề nghị không quy định nội dung tại khoản 2 Điều 5 (Cách tính tiền 
thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên) vào dự thảo Nghị quyết. Sau khi 
Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, giao UBND tỉnh vận dụng quy định tại 
Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về quy định một số 
chế độ đối với huấn luyện viện, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập 
huấn, thi đấu, để hướng dẫn thực hiện cách tính tiền thưởng cho phù hợp.

b) Tại khoản 4 Điều 5: Việc quy định nội dung “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 này có hiệu lực thì vẫn được hưởng các mức thưởng 
theo quy định tại Nghị quyết này”. Ban đề nghị không quy định nội dung này vào 
dự thảo Nghị quyết, vì theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015, HĐND các cấp không được quy định hiệu lực trở về trước4. Sau khi 
Nghị quyết HĐND tỉnh được thông qua, căn cứ thời gian ban hành các Quyết định 
khen thưởng của cấp có thẩm quyền để tổ chức trao giải theo đúng quy định.

c) Tại mục 2 khoản 1 Điều 6 (Giải thi đấu thể thao/Nội dung đạt được): Ban 
đề nghị điều chỉnh nội dung “Giải vô địch từng môn, Hội thi, Hội thao, Lễ hội, 
Ngày hội” thành “Giải thể thao từng môn, Hội thi thể thao” do đã liệt kê trong phần 
giải thích từ ngữ của Nghị quyết để thống nhất trong tổ chức thực hiện. 

d) Tại Điều 7 (kinh phí thực hiện): Ban đề nghị điều chỉnh thành: Ngân sách tỉnh 
dự kiến khoảng 2,8 tỷ đồng/năm; không quy định nguồn huy động đóng góp hợp pháp 
khác vào Nghị quyết.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Văn hóa - Xã hội về Tờ trình và dự thảo Nghị 
quyết. Kính trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Đại biểu mời;
- VP: CPVP, CV;
- Lưu VT, CTHĐ.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

[daky]
Trần Thị Bích Thu

4 Tại khoản 3 Điều 152 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định “Văn bản quy 
phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt 
không được quy định hiệu lực trở về trước”.
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