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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù  

đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

 

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 06 năm 2020; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thể dục, thể thao; 

Căn cứ Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 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; 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy 

định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận 

động viên thể thao tỉnh An Giang, với các nội dung cụ thể như sau: 

I.  SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Thời gian qua, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 

07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định 

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

thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh An Giang; đây là văn bản tạo điều kiện thuận 

lợi thúc đẩy sự phát triển của thể thao thành tích cao tỉnh An Giang. Tuy nhiên, 

do căn cứ pháp lý của Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND là Thông tư số 



2 

 

 

 

61/2018/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã hết 

hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của 

Bộ trưởng 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. Để việc 

thực hiện 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 phù hợp tình hình thực tế 

địa phương và phù hợp quy định tại Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 

26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin 

chủ trương và tiến hành xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức 

chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao 

tỉnh An Giang. 

Căn cứ Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 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. Tại 

Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 86/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “2. 

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, trên cơ 

sở tham khảo các mức chi quy định tại Thông tư này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

quyết định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng huấn luyện viên, vận 

động viên thể thao khác đang tập trung tập huấn, thi đấu của địa phương, bảo 

đảm phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định hiện 

hành”.  

Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 86/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy 

định: “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 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này 

có hiệu lực thi hành”. 

Vì thế, để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Tại Điều 12 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật 

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc 

bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban 

hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ 

quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền….”.  

Căn cứ quy định trên, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy 

định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, 

vận động viên thể thao tỉnh An Giang để thay thế Nghị quyết số 33/2018/NQ-

HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc 

ban hành quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, 

vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh An Giang là cần thiết và 

đúng thẩm quyền. 
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II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, địa phương 

sử dụng kinh phí chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao của tỉnh An Giang. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

- Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn 

luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang tập trung tập huấn, thi đấu không 

thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 

26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cụ thể quy định đối tượng là 

Huấn luyện viên, vận động viên tập trung tập huấn và thi đấu tại: 

+ Đội tuyển năng khiếu tỉnh; 

 + Đội tuyển huyện, thị xã, thành phố;  

+ Đội tuyển trẻ huyện, thị xã, thành phố; 

- Mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng huấn luyện viên, 

vận động viên thể thao của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân 

sách, dự toán được cấp có thẩm quyền giao hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa 

phương bảo đảm phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy 

định hiện hành. 

- Thực hiện việc lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện đúng theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

và các văn bản quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tham mưu xây dựng Nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến của các sở, 

ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý vào 

dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định và đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh An Giang để lấy ý kiến theo quy định. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, cơ 

quan chủ trì soạn thảo đã hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định và căn cứ 

Báo cáo thẩm định số 114/BC-STP ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Sở Tư pháp, 

cơ quan soạn thảo đã tiếp thu theo báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp và hoàn 

chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, quy trình thực hiện đảm bảo 

đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

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

QUYẾT 

- Dự thảo Nghị quyết có 4 Điều, được bố cục như sau: 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù 

đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang tập trung tập huấn, 
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thi đấu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 

số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

2. Đối tượng áp dụng 

Huấn luyện viên, vận động viên tập trung tập huấn và thi đấu tại: 

a) Đội tuyển năng khiếu tỉnh; 

b) Đội tuyển huyện, thị xã, thành phố; 

c) Đội tuyển trẻ huyện, thị xã, thành phố. 

Điều 2. Chế độ dinh dưỡng 

1. Nội dung và mức chi 

a) Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện 

viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấnở trong nước: Là số ngày 

huấn luyện viên, vận động viên có mặt thực tế tập trung tập huấn theo quyết định 

của cấp có thẩm quyền, mức chi cụ thể như sau: 

STT Đội tuyển  
Mức dinh dưỡng 

(đồng/người/ngày) 

1 Đội tuyển năng khiếu tỉnh  130.000 

2 Đội tuyển huyện, thị xã, thành phố 165.000 

3 Đội tuyển trẻ huyện, thị xã, thành phố 120.000 

b) Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập 

trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại Khoản 2, 4, 5, 6, 7 

Điều 37 Luật Thể dục thể thao năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018, 

huấn luyện viên, vận động viên được hưởng chế độ dinh dưỡng như sau: 

STT Đội tuyển 
Mức dinh dưỡng 

(đồng/người/ngày) 

1 Đội tuyển năng khiếu tỉnh  220.000 

2 Đội tuyển huyện, thị xã, thành phố 220.000 

3 Đội tuyển trẻ huyện, thị xã, thành phố 200.000 

2. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 86/2020/TT-

BTC ngày 26 tháng 10 năm 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 và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
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3. Nguồn kinh phí thực hiện: 

a) Ngân sách tỉnh bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù 

đối với huấn luyện viên, vận động viên thuộc đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh. 

b) Ngân sách huyện, thị xã, thành phố đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ 

dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thuộc đội tuyển, đội 

tuyển trẻ của huyện, thị xã, thành phố. 

c) Các đơn vị quản lý huấn luyện viên, vận động viên và các tổ chức liên 

quan khai thác các nguồn thu hợp pháp khác để bổ sung thêm chế độ dinh dưỡng 

đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao. 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa 

…. kỳ họp thứ ….. thông qua ngày ….. tháng … năm 2021, có hiệu lực từ ngày 

…. tháng …. năm 2021 và thay thế Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy 

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

thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh An Giang. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; 

- Sở VHTTDL; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Phòng KGVX, TH; 

- Lưu: VT, P.KGVX; 

(Kèm dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thẩm định và 

Bảng tổng hợp ý kiến) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 

 


