UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 728 /SVHTTDL-QLTDTT
V/v góp ý dự thảo văn bản
quy phạm pháp luật

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 5 năm 2022

Kính gửi:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Liên đoàn: Bóng đá, Điền kinh, Võ thuật tỉnh.
Hiện nay, quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động
viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện
theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 21/7/ 2020 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Khóa XII - Kỳ họp thứ 19 trên cơ sở Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày
26/7/2018 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 (gọi tắt là Thông tư 61).
Tuy nhiên, Thông tư 61 đã hết hiệu lực thi hành và thay thế bằng Thông tư
số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 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 (gọi tắt là Thông tư 86).
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số
98/HĐND-VHXH ngày 06/5/2022 và của UBND tỉnh tại Công văn số
2177/UBND-KGVX ngày 11/5/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng
dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với
huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao đang tập trung tập huấn và
thi đấu của tỉnh Quảng Ngãi.
Để dự thảo Nghị quyết được ban hành đúng trình tự, thủ tục ban hành văn
bản quy phạm pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Quý cơ
quan, địa phương, đơn vị tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
(có Hồ sơ dự thảo kèm theo).
Kính đề nghị Quý cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm, phối hợp thực
hiện và gửi văn bản góp ý về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày
23/5/2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Trần Hoàng Tuấn,
PCT TT UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Văn phòng Sở (đăng Cổng thông tin điện tử của tỉnh);
- Lưu: VT, QLTDTT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Dũng
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