
 

UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:   1966/SNV-BTĐKT 
  

               Quảng Nam, ngày   16    tháng 9 năm 2019 
 

V/v cho ý kiến thẩm tra đối với  dự 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

 

  
 

 

                         Kính gửi: Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh. 
 

 

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh có Tờ trình số 5305/TTr-UBND trình 

HĐND tỉnh xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập được thành tích cao tại các cuộc thi, 

kỳ thi thế giới (quốc tế), châu lục, khu vực Đông Nam Á và toàn quốc (quốc gia) 

trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao, khoa học, công nghệ 

và kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là 

Nghị quyết).  

Ngày 11/9/2019, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức buổi làm 

việc với các Sở, ngành có liên quan của tỉnh (Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông) 

để nghe Sở Nội vụ báo cáo các nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết 

trên. Tại buổi làm việc, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của 

HĐND tỉnh, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh và các Sở, 

ngành của tỉnh có liên quan (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo) đã tham gia ý kiến đối với các nội dung 

liên quan đến dự thảo Nghị quyết.  

Theo ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp và ý kiến đề 

nghị của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, Sở Nội vụ đã tiếp thu và điều 

chỉnh một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết, như: 

1. Bổ sung thêm quy định để thực hiện việc thưởng đối với giải Đặc biệt 

hoặc giải Xuất sắc trong các cuộc thi ngoài Huy chương Vàng có thêm các giải 

trên (cao hơn Huy chương Vàng), cụ thể: 

“Trong các cuộc thi, ngoài Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy 

chương Đồng và giải Khuyến khích, trong cơ cấu giải thưởng có thêm giải Đặc 

biệt hoặc giải Xuất sắc (cao hơn Huy chương Vàng) thì mức tiền thưởng đối với 

cá nhân đạt giải Đặc biệt hoặc giải Xuất sắc bằng mức tiền thưởng của Huy 

chương Vàng cộng với mức tiền thưởng của Huy chương Đồng.”. 

Lý do bổ sung: Hiện nay, tại các cuộc thi ngoài giải Nhất, Nhì, Ba, 

Khuyến khích (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) trong cơ cấu giải thưởng có thêm 

giải Đặc biệt hoặc giải Xuất sắc (cao hơn Huy chương Vàng) phần lớn nằm ở các 

cuộc thi cấp quốc gia trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, báo chí và khoa học 

- kỹ thuật như: Giải Báo chí quốc gia,…. Do vậy, việc đề xuất quy định mức 

thưởng đối với giải thưởng này cao hơn mức tiền thưởng của Huy chương Vàng 

là phù hợp. 
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Về cơ sở đề xuất mức thưởng trên: Theo dự thảo Nghị quyết đối với 

trường hợp vận động viên phá kỷ lục tại các giải thi đấu trong lĩnh vực thể thao: 

Ngoài mức thưởng của Huy chương Vàng thì được thưởng thêm do phá kỷ lục 

bằng với mức thưởng của Huy chương Đồng. Do vậy, việc đề xuất quy định mức 

thưởng đối với giải Đặc biệt hoặc giải Xuất sắc như trên là đảm bảo thực hiện 

tương ứng, đồng bộ trong các lĩnh vực. 

2. Bổ sung thêm nguyên tắc thưởng đối với trường hợp tập thể, cá nhân 

tham dự nhiều cuộc thi, cụ thể: 

“Tập thể, cá nhân tham gia các cuộc thi và đạt thành tích càng cao thì 

mức tiền thưởng càng lớn. Trường hợp một tập thể hay cá nhân đạt giải tại các 

cuộc thi trong nhiều lĩnh vực khác nhau thì được thưởng theo từng lĩnh vực cụ 

thể; đạt giải tại các cuộc thi với từng nội dung, thể loại thi khác nhau trong 

cùng lĩnh vực thì được thưởng theo thành tích đạt được của từng nội dung và 

thể loại thi. 

Trường hợp tập thể, cá nhân có tác phẩm đã được công bố trong các 

lĩnh vực: Âm nhạc, Hội họa, Điêu khắc, Kiến trúc, Điện ảnh và Nhiếp ảnh 

tham dự nhiều cuộc thi (tác phẩm tham dự cuộc thi không thay đổi, điều chỉnh 

so với tác phẩm khi được công bố) và đạt nhiều giải thưởng thì chỉ được 

thưởng cho giải thưởng cao nhất; trường hợp đã được thưởng giải thưởng ở 

cấp thấp nhưng tiếp tục đạt giải thưởng ở cấp cao hơn thì được thưởng thêm 

bằng mức tiền thưởng chênh lệch của hai giải thưởng đó.”. 

Lý do bổ sung: Đảm bảo chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện 

Nghị quyết; tránh trùng lắp trong việc khen thưởng, chủ yếu là đối với trường 

hợp có 01 tác phẩm cố định (tác phẩm tham dự cuộc thi không thay đổi, điều 

chỉnh so với tác phẩm khi được công bố) nhưng tham dự nhiều cuộc thi và đạt 

nhiều giải thưởng. 

3. Bỏ quy định thưởng 15 triệu đồng đối với học sinh tham dự kỳ thi và 

đỗ thủ khoa từ 02 trường Đại học (Học viện) trở lên. 

Lý do đề nghị bỏ quy định trên là: Chỉ thưởng đối với học sinh đỗ thủ 

khoa vào 01 trường Đại học (Học viện) với mức 10 triệu đồng, không khuyến 

khích học sinh đăng ký xét tuyển vào nhiều trường để hạn chế tình trạng thí 

sinh ảo trong xét tuyển đại học. 

Ngoài ra, Sở Nội vụ đã tiếp thu và điều chỉnh lại một số câu từ trong dự 

thảo Nghị quyết nhằm đảm bảo chặt chẽ. 

Tuy nhiên, có một số nội dung Sở Nội vụ đề nghị không tiếp thu và điều 

chỉnh, cụ thể: 

1. Về đề nghị nghiên cứu đổi tên Nghị quyết từ quy định mức thưởng 

thành quy định mức hỗ trợ hoặc chính sách khuyến khích,… 

Lý do: Việc thay đổi tên gọi cũng không làm thay đổi được bản chất của 

dự thảo Nghị quyết hướng đến chính là thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt được 

thành tích tại các cuộc thi (chủ yếu là thưởng thêm; riêng đối với vận động viên, 

huấn luyện viên đạt giải thi đấu thể thao cấp quốc gia giao cho tỉnh thưởng, trung 

ương không thưởng). Đồng thời, tên gọi này đã được Sở Nội vụ xin ý kiến, thảo 
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luận nhiều lần và UBND tỉnh cũng đã 02 lần thống nhất trình HĐND tỉnh với tên 

gọi như trên. Bên cạnh đó, qua tìm hiểu thì hiện nay có nhiều tỉnh, thành trong 

nước như: Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Hà Nội,… đã ban 

hành các Nghị quyết với tên gọi quy định mức thưởng cho các tập thể, cá nhân 

đạt thành tích cao tại các cuộc thi, kỳ thi.  

2. Về đề nghị xem xét điều chỉnh mức thưởng tại các lĩnh vực theo ý kiến 

đề nghị của các Sở liên quan, cụ thể: 

- Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đề nghị: Điều chỉnh lại mức 

thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

(đề nghị nâng lên nhưng không rõ nâng lên bao nhiêu). 

- Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đề nghị: Điều chỉnh lại 

quy định thực hiện việc thưởng đối với môn Bóng đá, cụ thể: chỉ quy định mức 

thưởng cụ thể đối với các giải trẻ, không quy định thưởng giải vô địch quốc gia. 

- Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị: Điều chỉnh nâng mức thưởng 

đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo (nhưng không rõ nâng lên bao nhiêu), đề 

nghị quy định mức thưởng cho học sinh đỗ á khoa,… 

Ý kiến góp ý của đại diện các Sở trên tại cuộc họp, Sở Nội vụ đề nghị không 

tiếp thu, lý do: Chỉ nêu ý kiến chung, không đề nghị quy định cụ thể. Đồng thời, 

việc đề xuất quy định mức thưởng như trên đã được Sở Nội vụ xin ý kiến trực tiếp 

các Sở trên rất nhiều lần tại các cuộc họp và bằng văn bản, riêng trong năm 2019 đã 

có 02 văn bản xin ý kiến và đều nhận được văn bản phản hồi thống nhất của các Sở 

trên, không có nội dung liên quan đến các đề nghị lần này (tất cả đều do đồng chí 

Giám đốc các Sở trên ký phản hồi); trước khi trình, các Thành viên UBND tỉnh 

cũng đã cho ý kiến về vấn đề này và tất cả đều thống nhất (trong đó có Thành viên 

UBND tỉnh là Giám đốc các Sở trên). Như vậy, mức thưởng tại dự thảo Nghị quyết 

nêu trên đã được thảo luận, cho ý kiến thống nhất nhiều lần và đã được UBND tỉnh 

xem xét, thống nhất trình HĐND tỉnh nên Sở Nội vụ không điều chỉnh. 

Sở Nội vụ nhận thấy nội dung dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh lần 

này là đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn trên cơ sở nghiên cứu các quy định 

hiện hành và có tham khảo ở các tỉnh, thành bạn. Sau thời gian thực hiện Nghị 

quyết (nếu dự thảo Nghị quyết được thông qua) nếu hội tụ đủ điều kiện thì sẽ 

trình HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung. 

(Có dự thảo Nghị quyết, Bảng tổng hợp các nội dung điều chỉnh và Bảng 

tổng hợp các mức thưởng kèm theo). 

Kính đề nghị Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến 

thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết trên./.   
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, BTĐKT.   
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 
 

 

 

Trần Ngọc Hòa 
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