
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định 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 

  

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 966/SVHTTDL-TCPC ngày 13/5/2021 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định dự thảo Tờ trình, Nghị 

quyết thay thế Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh An Giang. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như 

sau: 

I. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo 

1. Phạm vi điều chỉnh: 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. 

2. Đối tượng áp dụng 

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

a) Đội tuyển huyện, thị xã, thành phố và Sở, ngành tỉnh; 

b) Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh; 

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

d) Các giải thể thao thành tích cao theo quy định tại khoản 2, 4, 5, 6, 7 Điều 

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

II. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết 

với hệ thống pháp luật 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 61/2018/TT-BTC, Hội đồng nhân dân tỉnh 

đã ban hành Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 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. 
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Tuy nhiên, Thông tư số 61/2018/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư số 

86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 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 quy định: 

“Điều 6. Tổ chức thực hiện 

…  

2. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và khả năng cân đối ngân sách của địa 

phương, trên cơ sở tham khảo 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, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước và quy 

định hiện hành.”. 

Khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Điều 27. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: 

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan nhà nước cấp trên….”. 

Căn cứ quy định trên, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 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 trên địa bàn tỉnh An Giang là cần thiết và đúng thẩm 

quyền. 

III. Dự thảo Nghị quyết 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá tính phù hợp của đối tượng áp dụng 

là “Huấn luyện viên, vận động viên đang tập trung tập huấn và thi đấu tại đội 

tuyển  Sở, ngành tỉnh” tại khoản 2 Điều 1 dự thảo.  

Đồng thời, rà soát lại sự thống nhất giữa đối tượng áp dụng và nguồn kinh 

phí thực hiện. Vì tại đối tượng áp dụng có đối tượng đội tuyển Sở, ngành tỉnh, 

tuy nhiên tại khoản 2 Điều 2 quy định về nguồn kinh phí thực hiện thì chưa quy 

định nguồn kinh phí để thực hiện cho cho nhóm đối tượng này. 

2. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh An Giang ban hành kèm theo 

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh: 
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“1. Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức 

năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: tài chính; ngân 

sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản 

nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; 

kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính trên 

địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.” 

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo lấy ý kiến Sở Tài chính về đối tượng và 

mức hỗ trợ tại dự thảo Nghị quyết với trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

3. Điều chỉnh cụm từ “Về việc ban hành Nghị quyết” thành “Dự thảo 

Nghị quyết” tại tên gọi dự thảo Tờ trình. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp kính gửi Quý cơ 

quan./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Văn Phòng UBND tỉnh; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 
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