
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Quảng Nam, ngày 30 tháng 11 năm 2020 

BẢNG TỔNG HỢP  

GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý 

Về dự thảo Đề án “Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại 

Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”  

 

A. Hình thức lấy ý kiến: 

I. Lấy ý kiến trong nội bộ: 

Tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến của lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở; Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam và Công ty Cổ phần QNK Quảng 

Nam; bổ sung, tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo Đề án “Quy định mức hỗ trợ kinh 

phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-

2025” (gọi tắt là Dự thảo). 

II. Lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương liên quan: 

Sau khi tiếp thu ý kiến trong nội bộ, Dự thảo hoàn chỉnh, ngày 21/10/2020 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 131/SVHTTDL-VP gửi đến 

các cơ quan đơn vị liên quan (các Sở: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; 

UBND thành phố Tam Kỳ). Đến ngày 05/11/2020, Sở có nhận được văn bản góp 

ý của Sở Nội vụ, các đơn vị còn lại không có ý kiến phản hồi (tại văn bản nêu 

trên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đề nghị sau ngày 28/10/2020 Sở không 

nhận được ý kiến từ các cơ quan, địa phương thì xem như quý cơ quan thống 

nhất nội dung dự thảo). 

Ngày 12/11/2020, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ 

trì họp các Sở, ngành có liên quan để góp ý thông qua Dự thảo và nhận được sự 

quan tâm góp ý của các thành viên dự họp; Sở Văn hóa, Thể thao tiếp thu ý kiến, 

hoàn chỉnh Dự thảo. Tiếp đó ngày 19/11/2020, Sở đã có Công văn số 

1439/SVHTTDL-VP gửi đến các Sở, ngành địa phương liên quan (lần 2). Đến 

ngày 27/11/2020 đã nhận được ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục 

và Đào tạo và tổng hợp ý kiến, tiếp thu; đồng thời có văn bản số 

1496/SVHTTDL-QLTDTT ngày 27/11/2020 gửi Sở Tư pháp về thẩm định dự 

thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá 

Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

Đến ngày 30 tháng 11 năm 2020; Sở Văn hoa, Thể thao và Du lịch đã 

nhận được Báo cáo số 208/BC-STP ngày 30/11/2020 của Sở Tư pháp báo cáo 

kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết về Đề án “Quy định mức hỗ trợ kinh phí 

đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”, 

đồng thời nhận được văn bản góp ý Dự thảo của Sở Tài chính tại Công văn số 

3227/STC-HCSN ngày 30/11/2020. 

B. Nội dung góp ý, tiếp thu và chỉnh sửa: 

I. Các ý kiến thống nhất dự thảo:  



 

 

Gồm 03 đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND 

thành phố Tam Kỳ. 

II. Các ý kiến góp ý: 

Gồm 03 đơn vị: Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Nội vụ. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình và tiếp thu ý kiến các đơn vị 

góp ý như sau: 

 

TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu và giải trình 

1. Sở Nội vụ - Mức thưởng cho các Đội 

bóng đá trẻ và Đội tuyển 

Bóng đá Quảng Nam, chưa 

có cơ sở pháp lý để xác 

định về sự phù hợp của mức 

thưởng; 

- Việc khen thưởng cho các 

huấn luyện viên (HLV), vận 

động viên (VĐV) đạt thành 

tích tại các giải thi đấu ở 

cấp độ khác nhau đã có quy 

định riêng điều chỉnh, đề 

nghị không đưa nội dung 

khen thưởng vào Dự thảo.  

 

 

 

 

 

Tiếp thu các ý kiến và 

không đưa vào Dự thảo 

2. Sở Tài chính - Nội dung của Đề án này 

hỗ trợ đào tạo bóng đá trẻ 

(từ U11-U21) tại Câu lạc bộ 

Bóng đá Quảng Nam, kịp 

thời bổ sung nguồn lực 

VĐV kế cận cho Đội bóng 

đá Quảng Nam; hình thức 

đào tạo là giao Trung tâm 

Đào tạo và Thi đấu Thể dục 

thể thao ký hợp đồng với 

CLB Bóng đá Quảng Nam; 

VĐV được đào tạo thông 

qua Đề án là tài sản chung 

của ngành Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và Câu lạc 

bộ Bóng đá Quảng Nam. 

Tuy nhiên, hiện nay Đội 

Bóng đá Quảng Nam cũng 

như các đội bóng đá trẻ 

(U11 đến U21) đã giao cho 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

QNK Quảng Nam tiếp nhận 

quản lý, đào tạo là sản 

phẩm đào tạo là của Nhà 

- Hiện nay Công ty Cổ 

phần Đầu tư QNK Quảng 

Nam đang tiếp nhận quản 

lý và đầu tư cho phát triển 

bóng đá Quảng Nam, Câu 

lạc bộ Bóng đá Quảng 

Nam mặc dù thuộc doanh 

nghiệp quản lý nhưng về 

danh nghĩa mang tên 

Quảng Nam, không mang 

thương hiệu của doanh 

nghiệp này. Vì vậy sản 

phẩm đào tạo VĐV này là 

của tỉnh Quảng Nam nói 

chung và của ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

nói riêng, đông thời thành 

tích, kết quả đạt được  của 

các đội bóng là kết quả của 

tỉnh Quảng Nam...Mặc 

khác Trung tâm ĐT và Thi 

đấu TDTT không đủ 

nguồn lực về HLV và các 

hợp đồng lao động khác 



 

 

nước. Do đó, cần xem xét 

lại tính pháp lý trong việc 

sở hữu sản phẩm (VĐV) 

được đào tạo này. 

- Đề xuất Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch nghiên cứu, 

làm việc với Công ty CP 

Đầu tư QNK Quảng Nam, 

tham mưu UBND tỉnh tiếp 

nhận, quản lý, đào tạo VĐV 

bóng đá trẻ; đồng thời, có 

quy chế phối hợp trong 

công tác đào tạo, sử dụng 

sản phẩm đào tạo giữa Nhà 

nước và đơn vị tài trợ để 

tham gia các giải thi đấu 

bóng đá trẻ cấp quốc gia, bổ 

sung nguồn nhân lực cho 

Đội bóng đá Quảng Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các chế độ tiền công, tiền 

dinh dưỡng, bảo hiểm, trợ 

cấp, công tác phí, mua sắm 

công cụ, dụng cụ,... phục vụ 

đào tạo đã được Nhà nước 

quy định tại các văn bản 

(như: Nghị định 

152/2018/NĐ-CP ngày 

07/11/2018 của Chính phủ, 

như y tế, cấp dưỡng để 

đảm bảo đào tạo và phục 

vụ từ 196 đến 207 HLV, 

VĐV.   

- Tiếp thu ý kiến, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

sẽ xây dựng quy chế phối 

hợp trong công tác đào tạo, 

sử dụng sản phẩm đào tạo 

giữa Nhà nước và đơn vị 

tài trợ, đồng thời chỉ đạo: 

Trung tâm Đào tạo và Thi 

đấu Thể dục thể thao ký 

hợp đồng đào tạo với Câu 

lạc bộ Bóng đá Quảng 

Nam, giao nhiệm vụ kiểm 

tra, giám sát việc quản lý 

về chuyên môn, đào tạo, 

tập luyện và thi đấu các 

đội bóng đá trẻ; CLB Bóng 

đá Quảng Nam đào tạo, 

xây dựng các đội bóng đá 

trẻ tham gia thi đấu các 

giải trẻ quốc gia theo quy 

định, phấn đấu vào vòng 

chung kết ở một số giải. 

Đặc biệt là phấn đấu để 

đưa Đội bóng đá Quảng 

Nam lên lại hạng V-

League, tiếp tục hỗ trợ 

việc vận động, kêu gọi, 

đẩy mạnh công tác xã hội 

hóa, thu hút các nguồn lực 

trong xã hội tham gia đầu 

tư cho phát triển bóng đá 

Quảng Nam trong thời 

gian đến. 

- Nội dung này Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

có ý kiến như sau: 

Hiện nay, ngoài nguồn 

ngân sách hỗ trợ các chế 

độ chính sách theo các văn 

bản quy định hiện hành đối 

với công tác đào tạo VĐV, 

HLV cac đội bóng đá trẻ 



 

 

Thông tư số 86/2020/TT-

BTC ngày 26/10/2020 của 

Bộ Tài chính, Nghị quyết số 

53/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND 

tỉnh,...). Do đó, trường hợp 

cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh 

tiếp nhận quản lý, đào tạo 

bóng đá trẻ thì căn cứ các 

quy định hiện hành để thực 

hiện, không nhất thiết phải 

tham mưu UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh cơ chế hỗ trợ 

như đề xuất tại Đề án. 

của tỉnh (như trong Đề án), 

cần phải có nguồn xã hội 

hóa, đầu tư cho phát triển 

bóng đá Quảng Nam, trực 

tiếp là CLB Bóng đá 

Quảng Nam chủ yếu là do 

Công ty CP Đầu tư QNK 

quản lý và tài trợ, nếu đơn 

vị nhà nước là Trung tâm 

Đào tạo và Thi đấu Thể 

dục thể thao tiếp nhận 

quản lý, đào tạo các đội 

bóng đá trẻ thì không đủ 

nguồn lực về con người 

cũng như tài chính để quản 

lý đào tạo gần 200 VĐV 

và 12 HLV của các đội 

bóng đá trẻ.    

3. Sở Tư pháp Báo cáo số 208/BC-STP 

ngày 30/11/2020 về kết quả 

thẩm định dự thảo Nghị 

quyết quy định hỗ trợ đào 

tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc 

bộ Bóng đá Quảng Nam 

giai đoạn 2021-2025. 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch thống nhất và tiếp 

thu toàn bộ ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp và đã 

chỉnh sửa, bổ sung vào dự 

thảo. 

 

 

Trên đây là tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan và 

giải trình tiếp thu, chỉnh sửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với dự 

thảo Đề án và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định mức hỗ trợ 

kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-

2025”./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP (TCKH). 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Thanh Hồng 
 

 

 



 

 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số: 351/BC-SVHTTDL 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Quảng Nam, ngày 30 tháng 11 năm 2020 

BÁO CÁO 

GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH 

Về dự thảo Đề án “Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại 

Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”  

 

Theo ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 208/BC-STP ngày 30/11/2020 

kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết về Đề án “Quy định mức hỗ trợ kinh phí 

đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”; 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo giải trình về tiếp thu ý kiến thẩm định 

như sau: 

I. Những nội dung tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất và tiếp thu toàn bộ ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 208/BC-STP ngày 30/11/2020 (về thể thức, 

nội dung và các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 

và các văn bản có liên quan). 

1. Tờ trình của Ủy ban nhân dân về dự thảo Nghị quyết theo Mẫu số 03. Tờ 

trình Đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật - Phụ lục V ban hành kèm theo 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và đã bổ sung. 

2. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp 

và đã chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Nghị quyết. 

3. Tên gọi của dự thảo Đề án; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; dự thảo 

Nghị quyết; căn cứ ban hành văn bản; nội dung dự thảo văn bản. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp 

và đã chỉnh sửa, bổ sung vào các dự thảo. 

4. Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và đã bổ sung, chỉnh sửa dự thảo 

Nghị quyết đảm bảo đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp 

luật theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

II. Những nội dung khác với ý kiến thẩm định: Không 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP (TCKH). 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Thanh Hồng 



 

 

  

 

 




