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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ 

dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND 

ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Điện Biên 

  

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các Nghị 

định hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao năm 2006; Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 

năm 2018 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; 

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung 

kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV; Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra dự thảo nghị 

quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối 

với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, 

vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Điện Biên trên 

cơ sở Tờ trình số 4403/TTr-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh, ý kiến 

tham gia tại phiên họp thẩm tra. Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo HĐND tỉnh nội 

dung thẩm tra như sau: 

 1. Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết 

 Hiện nay, mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Điện Biên, nội 

dung mức chi nêu trên được xây dựng trên cơ sở của Thông tư số 61/2018/TT-

BTC, ngày 26/7/2018. Tuy nhiên, ngày 26/10/2020 Bộ Tài chính đã ban hành 

Thông tư số 86/2020/TT-BTC Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối 
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với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao 

thay thế Thông tư số 61/2018/TT-BTC, ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính. Bên 

cạnh đó, Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của 

HĐND tỉnh chưa áp dụng các quy định hưởng tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi 

đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, 

vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo Thông tư 

số 18/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 08/11/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và 

Xã hội.  Do đó, UBND tỉnh đề xuất xây dựng nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức 

chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 

12 năm 2019 của HĐND tỉnh là cần thiết.  

 2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết 

 UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số 

điều Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi 

chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 

năm 2019 của HĐND tỉnh Điện Biên là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh được 

quy định tại khoản 2, Điều 6 Thông tư số 86/2020/TT-BTC, ngày 26/10/2020 của 

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 và phù hợp với 

quy định tại khoản 1, Điều 12 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015.  

3. Về nội dung của dự thảo Nghị quyết 

 (1). Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhất trí với sửa đổi, bổ sung phạm 

vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng như nội dung dự thảo Nghị quyết kèm theo tờ 

trình số 4043/TTr-UBND, ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh. 

 (2). Đối với nội dung tại mục 3, Điều 2: Sửa đổi khoản 2, Điều 6: Ban đề 

nghị nâng mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho Huấn luyện viên, Vận động 

viên của đội tuyển năng khiếu tỉnh trong thời gian tập luyện, tập huấn: từ 

150.000đ/ngày/người lên 170.000đ/người/ngày (bằng 85% mức chi của đội tuyển 

trẻ tỉnh; bằng 70,8% mức chi của đội tuyển tỉnh). 

 (3). Đối với nội dung bổ sung khoản 3, Điều 7: Ban nhất trí với nội dung 

bổ sung trong dự thảo nghị quyết là phù hợp. 

 (4). Tại Điều 3, Ban đề nghị sửa cụm từ "Điều khoản thi hành" thành "Hiệu 

lực thi hành". 

 4. Những nội dung thống nhất và ý kiến khác nhau 

 Trên cơ sở giải trình của UBND tỉnh tại phiên họp thẩm tra của Ban ngày 
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04/12/2021, UBND tỉnh đã thống nhất nội dung đề xuất của Ban và tiếp thu, 

chỉnh sửa vào dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với 

nội dung dự thảo nghị quyết. 

 Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức 

chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 

12 năm 2019 của HĐND tỉnh Điện Biên. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kính 

trình HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ VN tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND(Q); 

- Lưu: VT. 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Lâm 
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