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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND ngày 22/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi  

đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện 

viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh 

 

 

   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu 

 

 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Quyết định số 43/QĐ-HĐND ngày 08/02/2021 

của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu về danh mục các nghị quyết trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2021; Thông báo số 225-TB/TU ngày 

13/9/2021 của Tỉnh ủy Lai Châu về thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy tại cuộc họp ngày 13/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức soạn thảo 

dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 10/2019/NQ-

HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đối với các giải thi 

đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể 

thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

 Thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND  ngày 23/7/2019 của HĐND 

tỉnh Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối 

với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu đã tạo điều kiện thuận lợi để động viên, khuyến khích và thúc đẩy phong trào 

thể dục thể thao (TDTT) trong quần chúng nhân dân; đồng thời là động lực cho vận 

động viên yên tâm tập luyện và quyết tâm, nỗ lực thi đấu, giành nhiều huy chương 

tại các giải thể thao quốc gia. Đến nay tỉnh đã có 03 vận động viên đạt kiện tướng 

quốc gia, 09 cấp I quốc gia, 04 vận động viên được trưng tập tham gia một số môn 

của đội tuyển quốc gia như: Taekwondo, Điền kinh, Cầu lông… 



2 

 

 Tuy nhiên đến nay, một số văn bản căn cứ pháp lý xây dựng Nghị quyết 

số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh và một số văn bản được 

Nghị quyết chỉ dẫn để áp dụng đã được thay thế hoặc hết hiệu lực thi hành, mặt 

khác hoạt động TDTT thời gian qua cũng có phát sinh thêm một số nội dung cần 

sớm được xem xét bổ sung vào Nghị quyết, cụ thể:  

- Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính quy 

định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện 

viên, vận động viên thể thao thành tích cao đã được thay thế bằng 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 và vận động 

viên thể thao thành tích cao (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021). 

- Nội dung quy định về chi tổ chức đồng diễn, diễu hành đối với Đại hội 

thể dục thể thao, Hội thi thể thao cấp tỉnh, cấp huyện trong Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh được chỉ dẫn áp dụng theo 

Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh Lai Châu 

về việc quy định mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh 

vực báo chí, phát thanh truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật, nhưng 

Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh Lai Châu 

đã hết hiệu lực từ ngày 30/01/2021 do đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

47/2020/QD-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Lai Châu. 

- Hiện nay tỉnh Lai Châu thường xuyên tham gia một số giải thi đấu thể 

thao quần chúng do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể 

thao và các liên đoàn thể thể thao bộ môn tổ chức như: Giải Cầu lông, Bóng 

bàn gia đình Toàn quốc; giải Cầu lông Trung cao tuổi Toàn Quốc; giải Vô địch 

Đẩy gậy, Kéo co Toàn quốc; Hội thi thể thao; giải thể thao trong Ngày hội Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch.... Tuy nhiên mức chi chế độ dinh dưỡng trong quá 

trình tập huấn và thi của các vận động viên, huấn luyện viên tham gia các giải 

thể thao quần chúng nêu trên chưa được quy định trong Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh. Vì vậy khi các cơ quan, 

đơn vị cử đoàn vận động viên, huấn luyện viên tham gia các giải thể thao quần 

chúng nêu trên phải vận dụng chi theo chế độ tiền phụ cấp lưu trú đi công tác 

của cán bộ, công chức (200.000đ/ngày/ người). 

 Từ những bất cập trên, việc tham mưu sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND  ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh quy định 

mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn 

luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh là cần thiết, 
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phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của địa 

phương.  

 II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT 

 1. Mục đích 

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời sửa đổi một số nội dung mức chi 

đối với hoạt động TDTT đã thay đổi theo văn bản của cơ quan cấp trên, đồng 

thời quy định cụ thể một số nội dung, mức chi đối với hoạt động TDTT mà văn 

bản của cơ quan cấp trên không quy định cụ thể, đảm bảo phù hợp với nhu cầu 

và điều kiện thực tế của địa phương. Qua đó tạo cơ sở pháp lý cho việc thực các 

chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, đảm bảo bù 

đắp đầy đủ dinh dưỡng năng lượng tiêu hao, thiếu hụt, tạo năng lượng mới cho 

vận động viên, huấn luyện viên, làm cho quá trình tập luyện, thi đấu trở nên hiệu 

quả hơn, hướng tới các thành tích cao hơn, góp phần thúc đẩy phong trào thể 

dục thể thao trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. 

 2. Quan điểm chỉ đạo 

- Nghị quyết được xây dựng phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống 

nhất theo quy định của pháp luật; phù hợp với những mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Nghị quyết phải sát với nhu cầu thực 

tế và đảm bảo nguồn lực thực hiện. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp và tạo sự thống nhất trong 

công tác quản lý và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Sau khi đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019, được Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu thông qua tại Quyết định số 43/QĐ-HĐND ngày 08 tháng 02 năm 

2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tham mưu xây dựng 

dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức 

chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện 

viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh. 
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Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 

chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy 

định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn 

luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh và tổ chức lấy 

ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố. Toàn bộ nội dung, hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được đăng tải lên mục 

“LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT” trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu từ ngày 28/5/2021 đến hết ngày 28/6/2021. 

Đồng thời, dự thảo Nghị quyết đã được cơ quan chủ trì soạn thảo xin ý kiến 

thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 889/BC-STP ngày 

05/8/2021 và ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại văn bản số 1350/STC-

TCHCSN ngày 11/8/2021của Sở Tài chính. 

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức 

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

vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân 

tỉnh thông qua tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 24 tháng 8 năm 2021. 

 IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 1. Bố cục 

 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đối với 

các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh, gồm 3 Điều:  

Điều 1. Quy định các nội dung sửa đổi, bổ sung;  

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao.  

Điều 3. Hiệu lực thi hành.  

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị quyết  

2.1. Bổ sung đối tượng và mức chi vào biểu mức chi tiền ăn của 

vận động viên, huấn luyện viên tham gia các giải thi đấu thể thao không 

phải thành tích cao, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND như sau: 
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STT Đối tượng 

Mức chi 

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày 

Trong thời gian 

tập trung tập 

luyện 

Trong thời gian 

tập trung thi 

đấu 

3 

Vận động viên, huấn luyện viên 

được tỉnh cử tham gia giải thi đấu 

thể thao quần chúng do: Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục 

Thể dục thể thao, các Liên đoàn thể 

thao bộ môn tổ chức 

192.000 256.000 

2.2. Sửa đổi nội dung chi sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng 

diễn quy định tại điểm c khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND 

như sau: 

Chi sáng tác, dàn dựng, đạo diễn đối với các màn đồng diễn: Thanh toán 

theo hợp đồng kinh tế giữa Ban Tổ chức với các tổ chức hoặc cá nhân, mức chi 

căn cứ tại điểm c khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện 

ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. 

2.3. Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 10/2019/NQ-

HĐND như sau: 

Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao thành tích cao trong thời gian tập trung tập huấn: 

 

STT 

Huấn luyện viên, 

vận động viên đội 

tuyển 

Mức ăn hàng ngày 

Đơn vị tính:Đồng/người/ngày 
Ghi chú 

Mức chi theo NQ 

số 10/2019/HĐND 
Mức chi mới 

1 Đội tuyển tỉnh 220.000 240.000 Theo Thông tư 

86/2020/TT-BTC 
2 Đội tuyển trẻ tỉnh 175.000 200.000 

3 
Đội tuyển năng 

khiếu các cấp 
130.000 130.000 

Giữ nguyên như 

Nghị quyết số 
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STT 
Huấn luyện viên, 

vận động viên đội 

tuyển 

Mức ăn hàng ngày 

Đơn vị tính:Đồng/người/ngày 
Ghi chú 

4 
Đội tuyển cấp 

huyện 
130.000 130.000 

10/2019/NQ-

HĐND 

2.4. Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 10/2019/NQ-

HĐND như sau: 

Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động 

viên trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao: Đại hội 

thể thao toàn quốc; giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hằng năm 

từng môn thể thao; giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc 

liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai; giải thi đấu vô địch từng môn 

thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giải thi đấu, trận thi đấu thể 

thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc tổ chức.                                        

STT 

Huấn luyện viên, 

vận động viên đội 

tuyển 

Mức ăn hàng ngày 

Đơn vị tính:Đồng/người/ngày 
Ghi chú 

Mức chi theo NQ 

số 10/2019/HĐND 
Mức chi mới 

1 Đội tuyển tỉnh 290.000 320.000 Theo Thông tư 

86/2020/TT-BTC 2 Đội tuyển trẻ tỉnh 220.000 240.000 

3 
Đội tuyển năng 

khiếu các cấp 
220.000 220.000 

Giữ nguyên như 

Nghị quyết số 

10/2019/NQ-

HĐND 4 Đội tuyển cấp huyện 180.000 180.000 

2.5. Sửa đổi điểm d khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 10/2019/NQ-

HĐND như sau: 

Trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao: Đại 

hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; giải thi đấu vô 

địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới 

tổ chức tại Việt Nam, vận động viên, huấn luyện viên được hưởng mức chi thực 

hiện chế độ dinh dưỡng theo quy định của Điều lệ tổ chức giải (không được 

hưởng mức ăn hàng ngày quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này). 
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2.6. Sửa đổi điểm f khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 10/2019/NQ-

HĐND như sau: 

Các mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận 

động viên thể thao thành tích cao không quy định tại Điều này thì thực hiện theo 

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. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối 

với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Xin gửi kèm theo Tờ trình này các tài liệu: 

1. Dự thảo nghị quyết đã được chỉnh lý sau khi có ý kiến tham gia của 

thành viên UBND tỉnh. 

2. Báo cáo thẩm định và báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định đối 

với Dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình;  

3. Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

và bản chụp các ý kiến tham gia góp ý./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

 

https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=61/2018/TT-BTC
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