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S&: 04/2021/NQ-HDND DakNóng, ngày tháng 8 nãm 2021 

NGH! QUYET 

Quy dlnh  ch d dinh duing dc thu chocác di tirçrng hun luyn viên, 
vin d9ng vien the thao khac dang tip trung tp huan, thi dau 

trên dla  bàn tinh Oak Nông 

HO! BONG NHAN DAN TINH OAK NONG 

KHOA IV, KY HQP TH1 2 

Can ct' Luçt Td chj'c chInh quyn dja phuv'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 
Lut tha dói, ho sung mç5t sO diêu cia Lut TO chi'c C'hInh phñ và Lut TO ch&c 
chInh quyên dja phuv'ng ngày 22 tháng 1] nám 2019, 

Can cii Luat Ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 näm 
2015; Lut tha dOi, bô sung m5t sO diêu cia Lu2t Ban hành van bàn quy phçim 
pháp luçIt ngày 18 tháng 6 nám 2020, 

Can cii Lut Th dyc th thao ngày 29 tháng 11 nàm 2006, Lut tha di, 
ho sung m5t so diéu càa Lut The dyc the thao ngày 14 tháng 6 nàm 2018, 

Can cii Thông tu s 86/2020/TT-BTC ngày 26 thángl0 nàm 2020 cla Bó 
Tài chInh quy djnh chi tiêt chê d5 dinh du'ô'ng dc this dOi vái huán luyn viên 
the thao thành tIch cao, vn dç5ng viên the thao thành tIch cao, 

Xét Ta trInh sO' 2878/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 nám 2021 cza Uy ban 
nhán dan tinh Dák NOng ye vic dê nghj ban hành Nghj quyêt quy djnh che d 
dinh dimg dc thI cho các dOi tl'ng huán luyn viên, vn dç3ng viên the thao 
khác dang tp trung t2p huân, thi dáu trên cl/a bàn tinh Dàk NOng, Báo cáo 
thám tra cia Ban Van hóa - Xâ h3i H5i dông nhán dan tinh; j kiên tháo lun 
cia dgi biêu H5i dOng nhán dan tgi Ic)) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phm vi diu chinh và dôi ttrçrng áp diing 

1. Phm vi diu chinh 

Nghj quy& nay quy djnh mirc chi và ngun kinh phi thirc hin ch d dinh 
duong djc thu cho các dôi tuqng huân 1uyn viên, vtn dng viên the thao (trü 
dôi tilçYng dã duqc hu&ng ché d dinh duOng dc thu tai  Thông til so 
86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 näm 2020 cüa B Tài chInh quy djnh chi tiêt 
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ch d dinh diiOng dc thu di vi hun 1uyn viên th thao thành tIch cao, 4n 
dng viên the thao thành tIch cao) trên dja bàn tinh Däk Nông. 

2. Dôi ti.rqng áp diing 

Hun luyn viên, 4n dng viên th thao dang tp trung tp hun và thi 
dâu t?i: 

a) Di tuyn tinh khi tham gia các giâi th thao qun chñng, giài th thao 
nguOi khuyêt t.t, giài miii, Hi thao, Hi thi, Ngày hi the thao và các giài the 
thao khác cap khu virc, toàn quôc không thuc quy djnh tti Diêu 37 cüa Lut 
The dc the thao nãm 2006 dã dugc sira dôi, bô sung näm 2018 (sau day gçi là 
Di tuyên cap tinh). 

b) Di tuyn huyn, thành ph& sâ, ban, ngành khi tham gia các giãi th 
thao cap tinh, bao gôm các giâi the thao cüa tinh và Hi thao, Hi thi the thao 
cap tinh, Hôi thao, Hi thi the thao các Sâ, Ban, ngành cap tinh (sau day gi là 
Di tuyên cap huyn, ngành). 

c) Di tuyn tré huyn, thành ph khi tham gia các giài th thao cp tinh, 
bao gôm các giãi the thao cüa tinh và Hi thao, Hi thi the thao cap tinh, Hi 
thao, Hi thi the thao các sâ, ban, ngành cap tinh (sau day gçi là Di tuyên tré 
cap huyn). 

d) Di tuyn xA, phu&ng, thj trn khi tham gia các giâi th thao cp huyn, 
thành phô bao gôm các giài the thao cüa huyn, thành phô và Hi thao, Hi thi 
the thao cap huyn, Hi thao, Hi thi the thao các phông, ban, ngành cap huyn, 
thành phô (sau day gçi là Di tuyên cap xã). 

Biu 2. Ni dung và muc chi thrc hin ch d dinh duvng 

Ni dung chi và müc chi thirc hin ch d dinh duôig di vth hun 1uyn 
viên, 4n dng viên dang tp trung tp huân, thi dâu nhu sau: 

Don vj tinh: Dng/ngw&i/ngày 

A A A A A Huan luyçn vien, vn dQng vien A Bang tip trung A Bang tp trung 
dQl tuyen A tp huan • thi dau 

1 DOi  tuyên cap tinh 240.000 260.000 

2 Dituyêncâphuyn,ngânh 200.000 220.000 

3 Dituyntrécphuyn 180.000 200.000 

4 Dituyêncâpxâ 160.000 180.000 

(Ghi chi: Huá'n luyn viên, vn d5ng viên tham gia t2p huá'n theo quyé't 
djnh triu tp cza cap có thám quyén; tham gia thi dáu theo quy djnh cza Diéu 
l giái ti'mg món). 
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Diêu 3. Kinh phi thirc hin 

1. Ngun ngân sách nhà nrâc 

a) Ngân sách cp tinh dam báo kinh phi thirc hin ch d dinh duöng d& 
vth các huân 1uyn vien, v.n dng viên thuc di tuyên cap tinh. 

b) Ngân sách huyn, thành ph, xã, phtrrng, thj trn dam bão kinh phi thrc 
hin che d dinh dung dôi vâi các huân 1uyn viên, 4n dng viên thuc các 
di tuyên do dja phuGng quân 1. 

c) Sâ, ban, ngânh tinh dam bão kinh phi trong ngun kinh phi duçic giao 
hang nàm dé thirc hin ché d dinh duOng dôi vOi các huân 1uyn viên, vn dng 
viên thuc các di tuyên do co quan, don vj quãn 1. 

2. Khuyn khIch các don vi quail 1 hun 1uyn viên, 4n dng viên và các 
to chi'rc lien quan khai thác các nguôn thu hqp pháp khac dê bô sung them chê 
d dinh duorng cho huân 1uyn viên, vn dng viên the thao. 

Diu 4. T chfrc thtrc hiên 

1. Giao Üy ban nhân dan tinh th chüc trin khai thrc hin Nghj quyt nay. 

2. Giao Thrnrng tr?c  Hi dng nhân dan, các Ban cUa Hi dng nhân dan, 
các To dti biêu vá các di biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic thrc hin 
Nghj quyêt nay. 

3. Bâi bó Nghj quyt s 28/20191NQ-HDND ngày 30 tháng 9 nàm 2019 
cUa Hi dOng nhân dan tinh quy djnh m1c chi và vic sir ditng kinh phi thirc 
hin chê d dinh dung dôi vi huân 1uyn viên, 4n dng viên the thao thành 
tich cao tinh Däk Nông. 

Nghj quy& nay dä duqc Hi dng nhân dan tinh Dk Nông khóa IV, KS' 
hçp thu 02 thông qua ngày 20 tháng 8 näm 2021 và có hiu hrc kê tir ngày 01 
tháng 9 näm 2021.!. 

Ntii nhln: 
- UBTV Quôc hOi;  ChInh phü; 
- Ban Cong tác dai  biêu-UBTVQH; 
- Các BO:  Tài chInh, VH,TT&DL; 
- Cc Kim tra Van bãn-B Ti.r phap; 
- Thi.rOng trijc: Tinh üy, HDND tinh; 
- UBND tinh; UB MTTQ VN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Các Ban Dáng cüa Tinh üy; Tnrorng ChInh trl tinh; 
- Các Ban HDND tinh; các dai  biêu HDND tinh; 
- VP: Tinh üy, Doàn DBQH & HDND tinh, UBND tinh; 
- Các Si, Ban, nganh và doàn the cap tinh; 
- Thumg trVc  HDND, UBND các huyn, thành pho; 
- Báo Dãk Nông, Dài PT&TH tinh; 
- Cong báo tinh, Cong TTDT tinh; 
- Trung tam Lixu trü tinh; 
- Li.ru: VT, CTHD, HC-TC-QT, HSKH. 
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