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BÁO CÁO  

Về việc nợ tiền lương, tiền ăn, tiền công của vận động viên, 

huấn luyện viên thể thao tỉnh An Giang 

___________  

  

Trong thời gian qua, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin 

về việc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao (nay là Trung tâm 

Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao An Giang) nợ lương hơn 

100 vận động viên,… Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin báo cáo về nội 

dung báo chí đã thông tin: 

Năm 2014, tỉnh An Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp 

thuận chủ trương đăng cai đại hội thể dục thể thao toàn quốc, tổ chức vào năm 

2018. Với tư cách là một đơn vị chủ nhà và quyết tâm đứng trong 6 hạng đầu 

nên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao đã chủ động chuẩn bị 

lực lượng vận động viên, xây dựng kế hoạch tập huấn và tham gia thi đấu các 

giải trong và ngoài nước vượt kinh phí được cấp năm 2015. Sau đó, tỉnh An 

Giang quyết định xin không đăng cai vì Trung ương không bố trí được nguồn 

kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất tổ chức các giải thi đấu.  

Căn cứ Công văn số 1570/UBND-KGVX, ngày 26/10/2016 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Trung tâm Huấn 

luyện và thi đấu thể dục thể thao về kinh phí phát sinh năm 2015 của đơn vị. 

Ngày 17/11/2016, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ký ban 

hành Quyết định số 321/QĐ-SVHTTDL về việc kỷ luật hình thức khiển trách 

đối với Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao An Giang 

(nay Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể 

thao). Lý do: Trong công tác quản lý, điều hành về kinh phí năm 2015 tại đơn 

vị để phát sinh kinh phí hoạt động mà chưa có chủ trương của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh. 

Kinh phí phát sinh năm 2015 đến nay vẫn chưa được xử lý đã dẫn đến 

việc nợ tiền lương, tiền ăn, tiền công của vận động viên, huấn luyện viên 

tháng 12 năm 2015 và tháng 11, tháng 12 năm 2018 (việc nợ tiền lương, tiền 

công của vận động viên, huấn luyện viên tháng 11 và tháng 12 năm 2018 do 

nợ của năm 2015 mang sang). Với tổng số tiền 2.961.390.000 đồng (Hai tỷ, 

chín trăm sáu mươi một triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng). 

Nhằm tạo điều kiện cho lực lượng huấn luyện viên, vận động viên an 

tâm tập luyện và thi đấu trong thời gian tới, ngày 21/05/2019 Phó Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư đã chủ trì buổi họp với Sở Văn hoá, Thể thao 
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và Du lịch, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình hoạt động 

trong lĩnh vực thể dục thể thao và những khó khăn về tồn động tài chính của 

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

Hiện nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang hoàn chỉnh các thủ tục 

tài chính, dự kiến đầu tháng 07 năm 2019 sẽ tiến hành chi trả các khoản nợ 

tiền lương, tiền ăn và tiền công của vận động viên và huấn luyện viên tháng 

12 năm 2015 và tháng 11,12 năm 2018. 

 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin báo cáo./. 

 

            
Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Ban Nội chính Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Các Phòng, Đơn vị;  
- Lưu VT. 
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