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BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội  

Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Dự thảo “Nghị quyết quy định mức chi  

để thực hiện các chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao  

trên địa bàn tỉnh Bình Phước” 

 

 

Căn cứ Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND-VHXH ngày 24/11/2021 của 

Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự thảo Nghị quyết trình tại 

kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, 

Sau khi nghiên cứu báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng 

nhân dân tỉnh đối với Dự thảo “Nghị quyết quy định mức chi để thực hiện các 

chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa Dự thảo, 

cụ thể như sau: 

1. Tại khoản 2 Điều 1 dự thảo: Bổ sung đối tượng áp dụng là “các tổ 

chức, cá nhân liên quan”. 

2. Tại khoản 3 Điều 2 dự thảo: Chỉnh sửa thời gian chi hỗ trợ “sau khi 

vận động viên được phong đẳng cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền”. 

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban văn hóa - 

xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Dự thảo “Nghị quyết quy định mức chi để 

thực hiện các chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo. 

(Gửi kèm Dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu ý kiến 

thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh)./. 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban VHXH – HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, TDTT (PVP). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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