
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
T!NH QUANG Tifi Dc 1p - TI! do - Hanh phüc 

Sô:4.2.3  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày,/../ tháng  3  nám 2021 

TO TRINH 
Du thão Nghj quyt quy djnh mtrc thtr&ng di vói hun 1uyn viên, 
vn dng viên the thao cüa tinh Quãng Tr 1p thành tIch trong 

• - A• •,. . thi dau tii cac di h9l, giat thi dau the diic the thao 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj 

Thirc hin quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1u.t, Uy 
ban nhân dan tinh Quãng Trj xin trInh Hi dông nhân dan tinh Quãng Trj dr 
thâo Nghj quyêt Quy djnh mirc thu&ng dôi vói huãri 1uyn viên, vn dng viên 
the thao cüa tinh Quãng Trj ltp thành tIch trong thi dâu ti các dai  hi, giài thi 
dâu the dic the thao nhu sau: 

I. SIJ CAN THIET BAN HANH VAN BÀN 

Trén cor sâ Nghj quyt s 05/2009/NQ-HDND ngày 24/4/2009 cüa Hi 
dông nhân dan tinh ye phát triên sir nghip van hóa, the diic, the thao; xây dirng 
thiét chê van hOa, the diic, the thao cor sâ và phát triên the thao thành tIch cao 
den näm 2015 tam nhIn den näm 2020; Nghj quyêt so 04/2012Q- ngày 
13/4/2012 cüa Hi dông nhán dan tinh ye vic sira dôi bô sung mt so diêu, 
khoãn cüa Nghj quyêt so 05/2009/NQ-I-IDND và các quy djnh khác cüa pháp 
1u.t có lien quan; Uy ban nhân dan tinh dã ban hành Quyêt djnh so 1093/QD-
UBND ngày 20/6/2013 quy djnh mcrc tiên thisâng dôi vâi huân luyn viên, vn 
dng viên the thao 1p thành tIch trong thi dâu, trong do có quy djnh mic tiên 
thu&ng cho huân 1uyn viên, 4n dng viên 1p thành tIch cao tai  các giãi the 
thao cap tinh. Tü khi Quyêt djnh ban hành và cO hiu lirc den nay, các cd quan 
có thâm quyên can ci.r quy djnh ti Quyêt djnh dã chi trà tiên thithng cho 4n 
dng viên t'i nàm 2013 den näm 2020 tong sO tiên thuâng 2,6 tr dông. Trong 
dO, nám 2014, 2018 là näm tO chüc Dai  hi the diic the thao toàn tinh, dA chi 
thu&ng näm 2014: 500 triu dông, nàm 2018: 530 triu dông, blnh quail các nãm 
con lai gân 190 triêu dônglnäm Viêc thuc hiên Quyét dinh dã kip thai dOng viên 
ye tinh than cüng nhu 4t chat dOi vâi huân 1uyn viên, 4n dng viên dt thành 
tIch cao ti các giãi the thao cap tinh, gop phân thüc day str phát triên cüa phong 
trào the dtc the thao quân chüng, phát hin nhiêu 4n dng viên xuât sac, nâng 
cao thành thIch the thao thành tIch cao cho tinh nhà. 

Ngày 07/11/2018, ChInh phü ban hành Nghj djnh s6 152/2018/ND-CP 
ngày 07/11/20 18 Quy djrth mt so chê d dôi vói huân luyn viên, vn dng 
vien the thao trong thai gian tp trung tp huân và thi dâu. Can cir Nghj djnh cüa 
ChInh phü và các quy djnh cüa pháp 1ut khác có lien quan, Uy ban nhân dan 
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tinh dã ban hành Quyt djnh s 0412020/QD-UBND ngày 10/02/2020 quy dlnh 
mtrc thurng dôi vâi huân 1uyn viên, vn dng vien the thao tinh Quãng Trj 1p 
thành tich t?i  di hi, giãi the thao quôc gia, dông thii bäi bo Quyêtdjnh so 
1093/QD-UBND ngày 20/6/2013 quy djnh mi'rc tiên thu&ng dôi vi huân 1uyn 
viên, vn dng viên the thao 1p thành tIch trong thi dâu. Do do, kê t1r ngày 
20/02/2020 (ngày Quyt djnh 04/2020/QD-UBND có hiu lirc thi hành), các quy 
djnh ye müc ththng dôi vth huân 1uyn viên, 4n dng viên dt thành tIch cao 
ti các giâi cap tinh k.hông cOn hiu 1irc, khOng cOn cci s& dê các Co quan có 
thâm quyên lam can cü 1p dr toán, chi trà tiên thii&ng cho huân 1uyn viên, vn 
dng viên dt thành tIch ti các giâi the thao trén dja bàn tinh. 

Thrc hin mc tiêu cOa Nghj quyt s 01/NQ-DH ngày 16/10/2020 cüa Dai 
hi Di biêu Dãng b tinh Quãng Trj lan thu XVII, nhim kS'  2020 - 2025 vOi 
ni dung "Thc hin hiu qua các li'nh vtc van hóa — xã hç5i, náng cao dài song 
vt chat, tinh than cia nhán dan; phát triên hài hôa gi1ia thành thj và nOng thOn. 
Th4tc tOt myc tiêu xáy dy'ng con ngithi phát trién toàn din ye the chat, trI tue, 
dgo dic, tinh than. DOy manh phong trào the dyc, the thao, rèn luyn than the; 
quan tam phát triên the thao thành tIch cao ", vic xây dimg chinh sách ye mcrc 
lien thung doi vOi huân luyn viên, vn dng viên 1p thành tIch ti các di hi, 
giãi thi dâu the dc the thao trên dja bàn tinh là can thiêt. 

Mt khác, can cir khoãn 9 Diu 8 Nghj djnh s 152/2018/ND-CP ngày 
07/11/20 18 cüa ChInh phü, Uy ban nhân dan tinh dà ban hành Quyet djnh so 
04/2020/QD-UBND ngày 10/02/2020 quy djnh m1rc thuàng dôi vi huân luyn 
viên, vn dng viên the thao tinh Quãng Trj 1p thành tIch ti dai  hi, giâi the 
thao quôc gia. Tuy nhiên, can c1r diem c, khoãn 4 Diêu 19 Lu.t To chrc chInh 
quyên dja phucing và Diêu 21 Nghj djnh sO 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 
cOa ChInh phü quy djnh chi tiét thi hành Lut Ngân sách nhà nuóc, Hi dông 
nhân dan có thâm quyen quyêt djnh bin pháp phát triên s1r nghip van boa, 
thông tin, the dic, the thao yà quyêt djnh djnh muc phân bô và chê d, tieu 
chuân, djnh muc chi tiêu ngân sách. ChInh vi v.y, vic áp dung các quy djnh cüa 
Quyêt djnh so 04/2020/QD-UBND sê gay khó khän, vithng mc trong qua trInh 
1p dir toán, quán l yà sr diing ngân sách nhà nuOc áê chi trà tiên thtxâng cho 
huân 1uyn vien, van dng vien. Do dO, can thiêt phái bâi bô Quyet djnh so 
04/2020/QD-UBND, dông th&i thra các quy djnh ye müc thiiàng bng tién dôi 
vol huãn luyen viên, van dông vien the thao trnh Quang Tn lap thanh tich tai dai 
hi, giái thi dâu the diic the thao cap quôc gia vào trong Nghj quyêt mOi dê phO 
hqp v&i các quy djnh cCia pháp lut ye ngân sách nhà nixâc, to thun lqi yà 
thông nhât trong vic áp diving quy djnh müc tiên thuOng cho các huân luyn 
viên, dng viên cUa tinh Quáng Trj 1p thành tIch trong thi dâu ti di hi, 
giâi thi dâu the dc the thao các cap. 

Tr nhQng 1 do neu tren, yiêc xây drng yà ban hành Nghj quyét Quy dnh 
muc thi.rng dôi vi huân luyn viên, 4n dng vien the thao cüa tinh Quáng Trj 
1p thành tIch trong thi dâu t?i  các di hi, giâi thi dâu the diic the thao là hét suc 
can thiêt. 
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II. MUC DICH, QUAN DIEM XAY DUNG DU' THAO VAN BAN 

1. M,jc dIch 

Nghj quyêt quy djnh mrc thu&ng di vâi hun 1uyn viên, 4n dng vién 
the thao cüa tinh Quàng Trj 1p thành tIch trong thi dâu ti các di hi, giãi thi 
du the dçic th thao là c sâ cho các Co quan Co thm quyên 1p dr toán, chi trà 
müc thuâng bang tiên cho huân Iuyn viên, 4n dng viên dt thành tIch tai  các 
dai hi, giãi thi dâu the diic the thao các cap, kjp thai dng viên, phát hin cac 
tài nàng, phát triên the thao thành tIch cao cüa tinh nhà. 

2. Quan dim xây dirng di thão van ban 

- Quy djnh müc thi.thng di vâi hun luyn viên, vn dng viên th thao 
cUa tinh Quãng Trj l.p thành tjch trong thi dâu ti các di hi, giãi thi dâu the 
dic the thao cap quôc gia và ti các di hi, giài thi dâu the thao thành tIch cao, 
giài thi dâu the thao quân chirng và các giài tuong ducing cap tinh phãi phà hqp 
vâi quy djnh cüa cci quan nba niióc cap trên, phñ hçp vri tInh hInh thrc te và 
khâ näng ngân sách cüa dja phuong, dr toán ducic cap có thâm quyên giao hang 
näm cho các co quan, don vi, dja phi.rong. Trong do: Müc thuâng dôi vói huân 
luyn viên, 4n dng viên 1p thành tIch tai  các dii hi, giãi thi du the diic the 

thao cap quôc gia giü nguyen so vâi Quyêt djnh so 04/2020/QD-UBND ngày 
10/02/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh; Müc thuâng dOi vâi huân luyn vien, vn 
dng vien 1p thành tIch ti các dai  hi, giài thi dâu the thao thành tIch cao, giâi 
thi du th thao qun chüng và các giâi t1xong ducing cap tinh, cap huyn Co tang 
so vOi Quyêt djnh so 1093/QD-UBND ngày 20/6120 13 cüa Uy ban nhãn dan 
tinh (tr 200.000 dông — 300.000 dOngImi loai huy chuong, thy theo tInh chat 
giâi) nhung van dam bào khã näng ngân sách cUa dj.a phuong. 

- Mirc thi.r&ng phái dam bào tuong duong vâi mt bang chung cüa các tinh, 
thành phô (trên Co s dã tham khâo mrc thithng cüa mt so tinh, thành cO khà 
näng, diêu kin tuong duong tinh Quàng Tn); dam bão quyn lqi cho vn dng 
viên, huân luyn viên dt thành tIch khi nhn duqc m1rc thung tuong duong vi 
mt bang chung mt so tinh Ian can. Quy djnh mirc thithng sê to sir cong bang 
gita các dja phuong trong tinh (huyn, thj xã, thành phô). 

- Kjp th?ji dng viên cho các hu.n luyn vién và 4n dng viên khi d.t 
thành tIch ti các giài the thao, có tác dicing nâng cao chat luqng và hiu qua 
cong tác huân 1uyn, thi dâu trên dja bàn tinh Quâng Trj, gOp phân nâng cao 
sOng 4t chat, tinh than cüa phân 1n vn dng viên, huân 1uyn viên, là dng 
1irc dê huân luyn viên, vn dng viên dóng gop hon nüa cho nên the thao cüa 
tinh nba, là co sâ dê tiêp tic phát dng và duy trI các phong trào rèn luyn the 
dic, the thao các dja phuong. 

- KhOng ãp dung m.irc luong co sâ d quy dinh  1mrc thu&ng di voi hun 
1uyn vien, 4n dng viên th thao; vi v.y có the áp dung lâu dài và khOng chju 
ãnh hithng do Trung uong thrc hin cài each tien luong. 
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Qua trInh xay dimg Nghj quy& tuân thu chit chè các trInh tsr, thu tic quy 
djnh ti Lut Ban hành vn bàn quy phm pháp 1ut; các quy djnh dam bão tInh 
khà thi khi ban hãnh. 

III. QUA TRINH XAY DVNG  DV THAO VAN BAN 

Thirc hin chuong trInh Cong tác tr9ng tam näm 2021, trên c s kik cüa 
Thithng trçrc Hi dông nhân dan tinh, Uy ban nhân dan tinh dã giao S& Van boa, 
The thao và Du ljch xây drng d%r thào Nghj quyêt cüa Hi dông nhân dan tinh 
quy djnh m1rc thithng dôi vói huân Iuyn viên, 4n dng viên the thao cüa tinh 
Quãng Trj 1p thành tIch trong thi dâu ti các di hi, giâi thi dâu the diic the 
thao. 

Sau khi hoãn thành dr tháo, S& Van hóa, Th thao và Du ljch dã t chüc 
lay kiên cüa các cci quan, to chüc, cá nhân và dôi tuçmg chju sir tác dng trirc 
tiêp, thrc hin giãi trInh, tiêp thu kiên gop , chinh sua dr thão Ngh quyêt và 
dê nghj Sâ Tu pháp thâm djnh dr tháo Nghj quyêt. S& Tis pháp dä có Báo cáo so 
254/BC-STP ngày 26/7/2021 ye vic thâm djnh dir thão van bàn quy pham pháp 
1u.t. S& Van boa, The thao và Du itch  dã giãi trInh, tiêp thu kiên và hoàn thin 
dr thão Nghj quyêt theo yêu câu báo cáo thâm djnh van bàn quy phm pháp 1ut 
cüa S& Tu pháp. 

Ngày 29/7/2021, Sâ Van hOa, Th thao và Du ljch có Ti trInh s 82/TTr — 
SVHTTDL và ngày 06/8/2021 dä có Báo cáo so i 56/BC-S VHTTDL ye vic xây 
drng dr tháo Nghj quyêt Quy djnh mrc thung dOi vi hun 1uyn viên, 4n 
dng viên the thao cUa tinh Quàng Trj 1p thành tich trong thi dâu ti các dai  hi, 

giái thi dâu the dijc the thao. 

Sau khi nghiên ciru, ngày 10/8/2021 JJy ban nhân dan tinh dã t chirc phiên 
hçp toàn the vOi các Sâ, ban ngành lien quan dé rà soát, xem xét và thông nhât 
trInh Hi dông nhân dan tinh dir thâo Nghj quyêt quy djnh müc thithng dôi vâi 
huân 1uyn viên, vn dng viên the thao cüa tinh Quáng Trj 1p thành tIch trong 
thi dâu ti các dai  hi, giài thi dâu the dçic the thao (Danh myc quy d/nh mi'c 

t/nthng theo Phy lye I và II Inh kern,). 

IV. BO  CVC VA NQI DUNG CO BÀN CUA DV THAO VAN BAN 

1.Bticic: 

Nghj quyt gm cO 05 diu, cii th nhu sau: 

Diu 1. Phm vi diêu chinh. 

Diêu 2. Dôi tuqng áp ditng. 

Diu 3. Mirc tin thuing. 

Diu 4. Kinh phi thijc hien. 

Diêu 5. Diêu khoàn thi hành. 

2. Ni dung co' bàn cüa dir thão van bàn: 
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Quy djnh mirc thrâng bng tin dM vri hun 1uyn viên, 4n dng viên th 
thao cüa tinh Quàng Trj 1p thành tIch trong thi dâu t?i  các di hi, giái thi dâu 
th diic the thao cap quôc gia, cap tinh và cap huyn 

V. NHU'NG VAN BE XIN MEN (ichong co) 

Trên day là To trInh v dii thào Nghj quyét Quy djnh mic thithng di vOi 
huân luyn viên, 4n dng viên the thao cüa tinh Quãng Trj 1p thành tIch trong 
thi dâu tai  các di hi, giãi thi dâu the diic thêthao, Uy ban nhân dan tinh xin 
kInh trInh Hi dông nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh.!. 

Xin gi'ri kern theo: 

(1) Dir tháo Nghj quyê't cña H5i dcng nhân dan tInh, 

(2) Các báo cáo cia Sà Van hóa, TM thao và Du ljch: 

- Báo cáo dánh giá tác cüa d5ng chInh sách, 

- Báo cáo tang két vic thrc hin Quylt djnh s 1093/QD-UBND ngày 
2 0/6/2013 cüa Uy ban nhán dan tinh; 

- Báo cáo v vic xáy dyng dr tháo Nghj quye't Quy dinh m&c thiróng di 
vái huán luyn viên, vn d5ng viên the thao cüa tinh Quáng Trf 4p thành tIch 
trong thi dáu tgi các dgi hói, giái thi dáu the dc the thao cza Sà Van hóa, The 
thao và Du ljch. 

(3) Ban tdng hcrp, githi trInh, tiêp thu j' kiên gop cza các cci quan, to chi'c, 
cá nhán và dOi tircing chju sir tác d5ng trrc tiép; ban chyp j kiên gop cáa cci 
quan, to chtc; 

(4) Báo cáo thdm djnh d nghj xáy dy"ng nghj quyé't cáa Sà Tu'pháp, 

(5) Báo cáo giái trmnh, tiê'p thu j kié'n thdm djnh cza Sà Tirpháp. 

KInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, thông qua.!. 

Nol nh?ln: 
- Nhu trén; 
- Chü tich, các PCT UBND tinh; 
- Ban VHXH, HDND tinh; 
- S& Tix pháp; 
- Sâ VHTI'&DL; 
-LruVT,VX.44 
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M15C THU 
BAIH 

(Kern 

Phu Inc so I 
BQNG VIEN LP THANH T!CH TAI CAC 
THE DUC  THE THAO CAP QUOC GIA 
3/UBND-VXngàyl) tháng nãrn 2021 
nhán dan tinh Quáng Tn) 

(Dcrn vi tInh: Dng) 

TT Ten giãi thi du 

Thành tIch 
Huy 

chtro'ng 
yang 

Huy 
chiroiig 

Bc 

Huy 
chtro'ng 
Bong 

Phá k 
hiccng 

tnem 

1 Di hi Th thao toàn qu& 9.000.000 7.000.000 5.000.000 4.000.000 

2 Giâi Vô djch qu& gia 7.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 

3 
Giãi Vô djch Cup qu& gia; 
Giãi Vô djch câu lac b mnh 
toàn quôc. 

3.1 V2n dng viên ti'r 18 tuci tth len 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 

3.2 
Van dç5ng viên tir 16 dén du'ó'i 

4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.500.000 

Van d5ng viên tir 12 den dtrái 
iitu6i 

3.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 

3.4 Vgn d5ng viên du'ái 12 tui 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 

Giãi vô djch tré qu6c gia, Giãi 
vô djch các nhóm tuôi Quôc 
gia, Giãi các 4n dng vien th 
thao xut sc (C vua, c.0 
lông...) và các giãi n&m trong 
h thông thi dâu cüa Tng cic 
Th diic Th thao, Lien doàn 
th thao qu6c gia 

4.1 Vçmn d5ng viên th 18 tuci tràlên 4.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 

4.2 
Van dç3ng viên tir 16 dén dithi 
thtd 3.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 

Van d3ng viên tIc 12 damn dithi 
ittuoi 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 

4.4 V2n dng viên dirái 12 tudi 1.500.000 1.200.000 800.000 800.000 
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Phu hic s II 
MUC THU / CUA QNG VIEN LAP THANH TICH TAI CAC AI 
HQI, GIAI A'TE: AO THANH TICH CAO, GIAI THI DAU THE 

THAOeUA bHrN A CAC GIAI TUNG DUNG CAP T!NH 
(Ke s.Jheoa znh"/43 /UBND-VXngay)A thangnàm 202] 

< ban nhán dan tinh Quáng Trj,) 

(Doii vi tInh: Dng) 

IT Ten giãi thi dau 

Thành tIch 
Huy 

chtrorng 
Yang 

Huy 
chirong 

Bc 

Huy 
chu'o'ng 
Dng 

900.000 1 Dai hôi th duc th thao tinh 1.500.000 1.200.000 

2 Giãi th thao thành tIch cao 1.200.000 900.000 700.000 

Giâi thi Mu th thao quân 
chüng và các giâi tuong dung 

900.000 700.000 500.000 





HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CIIU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Oc 1p - Tr do - Hnh phiic 

      

S: I2O21/NQ-I-IDND 

(D tháo) 

Quáng Trj, ngây tháng nàm 2021 

NGH! QUYET 
Quy djnh mrc thiro'ng di vó'i hun Luyn viên, vn viên 
th thao cüa tinh Quãng Tr 1p thãnh tIch trong thi dau ti 

các di hi, giãi thi du th disc the thao 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR 
KiLOA VIII, Kc HQP TH14 

Can cá Luçt T chic chInh quyn dja phutrng ngày 19/6/2015; 

Can c' Luat  tha dii, b sung m5t s diu cia Lut To cJnc ChInh phi và 
Lu2t To chi'c chInh quyên dja phircng ngày 22/11/2019; 

Luçt Ngdn sách nhà nithc ngày 25/6/2015; 

Nghj ct/nh s 163/2016/ND-CT ngày 2 1/12/2016 cia ChInh phñ quy djnh chi 
tiêt thi hânh Lut Ngân sách nhà nzthc; 

Can cilc Nghj ct/nh sd ]52/2018/ND-CP ngày 07/11/2018 cla ChInh p/n v 
Quy ct/nh m(3t sO chê d5 dôi vói huan luyn viên, vn d(5ng viên the thao trong thai 
gian tp trung tp huán và thi dáu; 

Xét T& trInh sd: /TTr-UBND, ngày tháng nãm 2021 cüa Uy ban 
nhán dan tinh Quáng Trj ye Dy tháo Nghj quyêt quy ct/nh mlc thithng dOi vâi huán 
luyn viên, vtin dç5ng viênthê thao cza tinh Quáng Trj lip  thành tIch trong thi dáu 
tgi các dgi h5i, giái thi dáu the dycthê thao, Báo cáo thám tra cza Ban Van hóa — 
Xâ häi; ,i kién tháo lun cüa dai biêu H5i dOng nhán dan tgi kj) hQp. 

QUYET NGH!: 

• .A Bieu 1. Pham vi dieu chinh 

Nghj quyt nay quy djnh müc th.r&ng di vâi hun 1uyn viên, vn dng viên 
the thao cüa tinh Quâng Trj 1p thành tIch trong thi dâu t?i  các dai hi, giâi thi dâu 
the dic the thao cap quôc gia, cap tinh và cap huyn. 

Biu 2. Bôi ttrçrng áp dng 

1. Huân 1uyn viên, 4n dtng viên cüa tinh Quãng Trj dixçc triu tp theo 
quyet djnh cUa cci quan có thâm quyên, gôm: 

a) Huãn 1uyn viên, 4n dng viên di tuyn, di tuyn tré, di tuyn nàng 
khiêu tinh dang hrông 1ucng tr ngân sách nhâ nwc; 
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b) Hun 1uyn viên, vn dông viên di tuyên, di tuyn tré, di tuyên näng 
khiêu tinh thông hu&ng h.rang t1r ngân sách nhà nithc; 

c) Hun 1uyn viên, v.n dng viên di tuyn huyn, thi xâ, thành ph& các don 
vj, s&, ban ngành tham gia các giâi thi dâu cap tinh; 

d) Hun Iuyn viên, vn dng viên di tuyn xâ, phthng, thj trn, các don vj, 
ban ngành tham gia các giái thi dâu cap huyn. 

2. Co quan, t chüc quân 1 và si:r dung huân 1uyn viên, 4n dng viên. 

3. Co quan, t chrc, cá nhân khác có lien quan dn vic thrc hin các quy 
djnh tai  Nghj quyêt nay. 

Diu 3. Mti'c tin thir&ng 

1. Müc tin thuing di vài 4n dng vién: 

a) Vn dng viên 1p thânh tIch t?i  các di hi, giãi thi du th di1c th thao 
cp quôc gia duçic hu&ng müc thiRing bang tiên theo Phii 1c so 01 ban hành kern 
theo Nghj quyêt nay. 

b) Vn dng viên 1p thành tIch ti các dti hi, giâi thi duth thao thành tIch 
cao, giãi thi dâu the thao quân chüng và các giãi tuong duong cap tinh duçic hu&ng 
mirc thuâng bang tiên theo Phi lic so 02 ban hành kern theo Nghj quyêt nay. 

c) Di vi cac mon th thao t.p th: Mrc thuOng chung b&ng s hxqng nguôi 
duc thithng (so ngithi tham gia mon the thao tp the theo quy djnh cUa diêu l 
giâi) nhân vii mtrc thuâng tuang urng quy djnh ti diem a, diem b khoãn 1 ccia 
Diêu nay. 

d) DM vâi mOn th thao dng di (cac mon thi du ma thành tIch thi du cUa 
timg cá nhân và dông di dugc xác djnh trong cüng mt lan thi): Mrc thuOng 
chung bang so luçmg ngthi dugc thuâng (sO ngi.thi tham gia mon the thao dông di 
theo quy djnh cüa diêu l giài) nhân vi 50% mirc thuâng tt.rang üng quy dlnh tai 
diem a, diem b khoãn 1 cüa Diêu nay. 

2. Mirc tin th.râng dôi vOi huân luyn viên: 

a) DM vi mon thi dAu Ca nhn: NhQng hun luyn viên trVc tip dào tao  vn 
dông viên lap thánh tIch trong các giãi thi dâu thI mc thuâng chung &rgc tInh 
bang mrc thuâng dôi vyi vn dng viên. 

Nu vQtn dng viên tp trung t'r các co s& tuyn du&i thI t l phân chia tin 
thiRing dixçrc thirc hin theo nguyen täc: Huân 1uyn viên trrc tiêp huân 1uyn di 
tuyên duçc hu&ng 60% mirc thuâng dôi vói 4n dng viên, huân luyn viên trrc 
tiêp dào tao  vn dng vien co s& tuyên duói trithc khi tham gia di tuyên duqc 
hu&ng 40% mirc thu&ng dOi v&i vn dng viên. 

b) D6i vi mon thi du t.p th: Hu.n 1uyn viên tr%rc tip dâo tao  di tuyn thi 
dâu 1p  thành tich có mon hoc ni dung thi dâu tp the thI duc huâng mic 
thuàng chung bang mc thuäng dôi vài vn dng viên dat  giâi nhân vi so luqng 
huân luyn viên, theo quy dnh nhir sau: dui 04 4n dng viên tham gia thi dâu, 
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mirc thuâng chung tInh cho 01 hun 1uyn viên; tü 04 dn 08 4n dng viên tham 
gia thi dâu, müc thrnng chung tInh cho 02 huân 1uyn viên; tr 09 den 12 4n dng 
viên tham gia thi dau, mirc thixâng chung tInh cho 03 huân 1uyn viên; t1r 13 den 
15 v.n dng viên tham gia thi dâu, müc thu?ing chung tInh cho 04 huãn 1uyn viên; 
trên 15 4n dng viên tham gia thi dau, mirc thithng chung tinh cho 05 huân 1uyn 
v iên. 

c) DM vói mon th thao thi Mu dng dci: Müc thix&ng chung cho hun 1uyn 
viên bang so hxcing huân 1uyn viên nhãn vi 50% mtrc thithng tixang rng dôi vii 
4n dng viên dat  giâi. 

3. Müc thithng cho hun 1uyn viên, 4n dng viên 1p thành tIch tai  Hi thi 
the thao dan tc thiêu so toán quôc, giãi the thao dành cho ng'tthi khuyêt t.t toàn 
quc, giãi th thao dành cho h9c sinh, sinh viên toàn quôc và cac giái thuc h 
thông thi dâu the thao quân chüng cap quôc gia duçic thuâng bang 50% müc 
thuâng txcing (mg quy djnh tai  diem a khoãn 1 và khoãn 2 diêu nay. 

4. M(mc tin thithng cho hun 1uyn vien, vn dng viên 1p thành tIch tai  các 
giãi the thao cap huyn, thj xã, thành phô: Uy ban nhan dan cap huyn, thj xâ, 
thành phô can cü khâ näng ngân sách dja phi.rang de quyét djnh m(mc thithng cho 
huân 1uyn viên, vn dng viên nhixng khong thâp hcm 70% müc thixâng tucing 

ng quy djnh tai  diem b khoân 1 và khoãn 2 diêu nay. 

Then 4. Kinh phi thirc hien. 

1. Tin thiing cho hun 1uyn viên, 4n dng viên th thao cüa tinh Quãng 
Trj 1p thành tIch tai  các  dai  hi, giâi thi dâu the diic the thao cap quOc gia duc 
dam bão t(m nguôn kinh phi thi dua khen thuâng cüa tinh. 

2. Tin thu&ng cho hun 1uyn viên, vn dng viên th thao 1p thânh tich tai 
các dai  hi, giãi thi dâu the thao thành tIch cao, giâi thi dâu the thao quân chüng và 
các giãi Vsang duang cap tinh duc dam bão tü nguôn kinh phi sii nghip the dic 
the thao hang nàm cüa Trung tam Huân 1uyn và Thi dâu the diic the thao. 

3. Tin ththng cho hun 1uyn viên, vn dng vien th thao 1p thãnh tich tai 
các giãi the thao cap huyn, thj xA, thành phO di.rc dam bâo tü nguôn kinh phi cüa 
Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành phô. 

4. Khuyn khIch các t ch(mc, dan vj, cá nhân huy dng các ngun kinh phi 
hp pháp khác dé bô sung them tién thuâng dôi v&i huân 1uyn vién, 4n dng 
viên 1p thành tIch trong các dai  hi, giãi thi dâu the dic the thao. 

5. Vic lap, giao di toán, phân b và quy& toán kinh phi thirc hin theo quy 
djnh cüa LuQtt Ngân sách Nhà nuâc và các van ban huàng dn thirc hin. 

Diu 5. Diu khoãn thi hành. 

1. Bäi bô Quyt djnh s 04/2020/QD-IJBND ngãy 10 tháng 02 näm 2020 cUa 
Uy ban nhan dan tinh Quãng Trj Quy djnh m(mc th.r&ng dôi vOi huân 1uyn viên, 
4n dng viên the thao tinh Quâng Trj 1p thãnh tIch tai dai hi, giãi the thao quôc 
gia kê tü ngày Nghj quyêt nay có hiu 1c thi hành. 
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2. Giao Uy ban nhân dan tinh Quãng Trj t chirc thirc hin Nghi quyêt. 

3. Thix?mg trlrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban HOi  dng nhân dan tinh, T 

di biêu HOi  dông nhân dan tinh và các dai  biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hçip 
vci Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat thrc hin Nghj quyét. 

Nghj quy& nay dâ ducic Hi dng nhân tinh Quãng Trj Khóa VIII K' hçp 
thir 4 thông qua ngày .... tháng näm 2021 và có hiu 1irc thi hành tr ngày. 
tháng .... nàm 2021.!. 

Noi nhân: 
- UBTVQH; 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- Các B: VH,TT&DL, Tài chInh; 
- Cc Kim tra van ban thuc B Tif phap; 
- Vii Pháp chê thuc B VH,T1'&DL; 
- TT. TU, TI. HDND, UBND, UBM1TQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh, TAND, VKSND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- VPTU, VPIJBND tinh; 
- VP Doàn DBQH&HDND tinh, 
- Các Si, ban, ngãnh, doàn the cap tinh; 
- TT HDND, UBND các huyn, thj xã, TP; 
- Cong báo tinh; 
- Liru: VT, VHXH. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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Phii hic s 01 
M1C THIS1NG CUA V4N BONG VIEN LP THANH TICH TiI CAC 

BI HQI, GIAI Till DAU THE DVC THE THAO CAP QUOC GIA 
(Kern theo Nghj quyt s / 202 1/NQ-HDND ngày tháng nàm 2021 

cza H3i &ng nhán dan tinh Quáng Tn) 

(Dcin vi tInh: fMng) 

TT 

Thành tIch 

Ten giãi thi dâu Huy 
chirong 

Wing 

Huy 
chuo'ng 

Bc 

Huy 
chiro'ng 
Bong 

PhákS' 
11.ic cn 

them 

1 Dai hi Th thao toàn quc 9.000.000 7.000.000 5.000.000 4.000.000 

2 Giãi Vô djch quc gia 7.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 

3 
Giãi Vô djch Cup quc gia; 
Giãi Vô djch câu lac b math 
toàn quôc. 

3.1 Van dç5ng viên tIc 18 tui tr& len 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 

3.2 
Van dçängviên tIc 16 dé'n du'&i 
ituái 

4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.500.000 

Van d5ng viên tIc 12 dn dw&i 
ittui 

3.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 

3.4 Vgndngviêndzthi12tuói 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 

Giãi vô djch tré quc gia, Giãi 
vô djch các nhóm tui Qu6c 
gia, Giãi các vn dng viên th 
thao xut sac (C vua, c,u 
lông..,.) và các giãi nam trong 
h thông thi dâu cüa Tng cic 
Th dc Th thao, Lien doàn 
th thao quc gia 

4.1 Van d5ng viên tIc 18 tudi trc7i len 4.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 

4.2 
Van dng viêntIcl6 din dzthi 

Uaj 
3.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 

Van d5ng viên tIc 12 dn du'&i 
ittudi 

2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 

4.4 Van dng viên dithi 12 tudi 1.500.000 1.200.000 800.000 800.000 
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Phii hic s 02 
MU'C THUNG CUA VAIN BONG VIEN LiP THANH TICH TI CAC BI 
HQI, GIAI THI BAU THE THAO THANH TICH CAO, GIAI THI BAU THE 

THAO QUAN CHUNG VA CAC GIAI TUONG BUNG CAP T!NH 
(Kern theo Nghj quyét s / 2021/NQ-HDND ngày tháng nàm 2021 

cia Hç5i dng nhán dan tinh Quáng Tn) 

(Dan vj tInh: Ding) 

TT Ten giãi thi du 

Thãnh tIch 

Huy 
chu'o'ng 

Vàng 

Huy 
chu'ong 

Bic 

Huy 
chtro'ng 
Bng 

1 Dai hi th due th thao tinh 1.500.000 1.200.000 900.000 

2 Giãi th thao thành tIch cao 1.200.000 900.000 700.000 

3 
Giaithiduthhhaoquan 
chüng và cáe giâi. tucmg duang 

900.000 700.000 500.000 
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