
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

#SoKyHieuVanBan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO 
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

về quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ 
Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Qua xem xét Tờ trình số 7113/TTr-UBND, ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh 
về đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí 
đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, Ban 
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Về sự cần thiết ban hành nghị quyết

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 03/10/2019, theo đó thống nhất chủ trương hỗ 
trợ từ ngân sách tỉnh cho hoạt động phát triển bóng đá Quảng Nam trong năm 2019 
và năm 2020. Để tiếp tục đầu tư phát triển bóng đá Quảng Nam theo hướng bền 
vững, kịp thời bổ sung nguồn lực vận động viên kế cận cho đội tuyển bóng đá 
Quảng Nam, cung cấp các tài năng bóng đá cho đội tuyển cấp tỉnh thi đấu ở các 
giải vô địch quốc gia, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định 
mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam giai 
đoạn 2021-2025 là cần thiết.

2. Về nội dung và mức hỗ trợ

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy: UBND tỉnh đề xuất các nội 
dung hỗ trợ tiền công, bảo hiểm, trợ cấp của huấn luyện viên, vận động viên cho 
các đội bóng đá trẻ (từ U11-U21) và đào tạo thủ môn tuyến U11-U13 đảm bảo 
theo quy định tại Nghị định 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 trong thời gian tập 
huấn, thi đấu và Thông tư số 18/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh thống nhất và đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua. Ngoài ra, Ban 
đề nghị một số nội dung sau:

- Đối với nội dung hỗ trợ chế độ dinh dưỡng huấn luyện viên, vận động viên 
cho các đội bóng đá trẻ (từ U19-U21): UBND tỉnh đề xuất bằng 100% mức hỗ trợ 
tại Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành 
tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao. Tuy nhiên, hiện nay HĐND tỉnh 
chưa ban hành Nghị quyết triển khai Thông tư 86/2020/TT-BTC. Do đó, để đảm 
bảo các mức hỗ trợ chính sách tương đồng nhau, Ban đề nghị quy định nội dung hỗ 
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trợ chế độ dinh dưỡng huấn luyện viên, vận động viên bằng 90% mức hỗ trợ tại 
Thông tư số 86/2020/TT-BTC và định mức hỗ trợ chế độ dinh dưỡng, chế độ tiền 
công, chế độ trợ cấp của huấn luyện viên, vận động viên cho các đội tuyển bóng đá 
trẻ cấp tỉnh tại nghị quyết này sẽ thay đổi khi các văn bản hướng dẫn áp dụng thực 
hiện bị thay thế bởi các văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới.

- Về nguồn kinh phí thực hiện: Ban đề nghị chỉnh sửa như sau: Ngân sách 
tỉnh; nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác. 
Việc lập dự toán, phân bổ và quản lý ngân sách tỉnh chi cho việc hỗ trợ này được 
thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn 
thực hiện Luật Ngân sách nhà nước. 

- Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo:

+ Tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 
công đối với các cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc sở hữu của nhà nước đang 
được Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam sử dụng.

+ Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát các chính sách hỗ trợ phát triển thể dục 
– thể thao trên địa bàn tỉnh, khả năng cân đối nguồn lực, tham mưu cấp có thẩm 
quyền ban hành các cơ chế hỗ trợ phát triển phong trào thể dục – thể thao trên địa 
bàn tỉnh đảm bảo tính lâu dài.

3. Về dự thảo nghị quyết

- Tại Điều 2 dự thảo nghị quyết: “Chỉ tiêu đào tạo, số lượng, nội dung và mức 
hỗ trợ” Ban đề nghị tách thành 02 điều cụ thể như sau:

+ Điều 2: Chỉ tiêu đào tạo, số lượng.

+ Điều 3: Nội dung và mức hỗ trợ.

Trên cơ sở nội dung thẩm tra, Ban đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh lại 
dự thảo dự thảo Nghị quyết như đã nêu ở trên và điều chỉnh một số câu từ, thể 
thức, kỹ thuật trình bày văn bản cho đảm bảo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy 
định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam 
giai đoạn 2021-2025, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP; TH.
- Lưu VT, TH (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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