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Dự thảo
NGHỊ QUYẾT
Quy định mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ
thuật; lĩnh vực thể thao quần chúng do thành phố Hà Nội tổ chức và chế độ
cho huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần
chúng cấp thành phố, khu vực, toàn quốc
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA
KỲ HỌP THỨ ...
(Từ ngày...... / /2022 đến ngày ...../ /2022)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật ngày 18/6/2020;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng
11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ Văn
hoá, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng;
Căn cứ Thông tư số 09/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài
chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Xét Tờ trình số
/TTr-UBND ngày
/
/2022 của UBND Thành
phố Hà Nội về việc ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức
tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; lĩnh vực thể
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thao quần chúng do thành phố Hà Nội tổ chức và chế độ cho huấn luyện viên,
vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng cấp thành phố, khu
vực, toàn quốc; Báo cáo thẩm tra số
BC-HĐND ngày
/ /2022 của
Ban Văn hóa - Xã hội, ý kiến các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành quy định mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong
lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; lĩnh vực thể thao quần chúng do thành phố
Hà Nội tổ chức và chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia
các giải thể thao quần chúng cấp thành phố, khu vực, toàn quốc
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định về mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa,
nghệ thuật; lĩnh vực thể thao quần chúng do thành phố Hà Nội tổ chức và chế độ
cho huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng
cấp thành phố, khu vực, toàn quốc.
2. Đối tượng áp dụng:
Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể Thành phố; UBND các quận,
huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan .
3. Nội dung chi, mức chi:
Quy định chi tiết nội dung, mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh
vực văn hóa, nghệ thuật; lĩnh vực thể thao quần chúng do thành phố Hà Nội tổ
chức và chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia các giải thể thao
quần chúng cấp thành phố, khu vực, toàn quốc (có phụ lục chi tiết đính kèm)
4. Về việc sử dụng kinh phí thực hiện mức tiền thưởng đối với giải thưởng
trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; lĩnh vực thể thao quần chúng do thành phố
Hà Nội tổ chức và chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia các
giải thể thao quần chúng cấp thành phố, khu vực, toàn quốc:
Công tác lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí từ ngân
sách nhà nước để thực hiện mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực
văn hóa, nghệ thuật; lĩnh vực thể thao quần chúng do thành phố Hà Nội tổ chức
và chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia các giải thể thao
quần chúng cấp thành phố, khu vực, toàn quốc tuân theo quy định hiện hành của
Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
5. Nguồn kinh phí thực hiện:
Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện mức tiền thưởng đối với giải
thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; lĩnh vực thể thao quần chúng do thành
phố Hà Nội tổ chức và chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia
các giải thể thao quần chúng cấp thành phố, khu vực, toàn quốc theo phân cấp
quản lý ngân sách hiện hành.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện các quy định của Nghị quyết.
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Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, nếu vướng mắc, cần sửa đổi bổ sung, Ủy ban
nhân dân Thành phố kịp thời báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố để
giải quyết theo thẩm quyền.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân
Thành phố, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát
việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá ....
kỳ họp thứ …. thông qua ngày
tháng
năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể
từ ngày ........../.
Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường Trực: HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- VP TU, các Ban Đảng TU;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- VP HĐND; VP UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Công báo Thành phố, Cổng GTĐT Thành phố;
- Lưu: VT./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phụ lục
Quy định mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; lĩnh vực thể thao quần
chúng do thành phố Hà Nội tổ chức và chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia các giải thể
thao quần chúng cấp thành phố, khu vực, toàn quốc
(Kèm theo Nghị quyết số
/2022/NQ-HĐND ngày
tháng năm 2022
của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)
STT

Nội dung chi

Hình thức trao thưởng

A
I

Lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật
Văn hóa, nghệ thuật quần chúng
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Hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền
lưu động, tuyên truyền giới thiệu sách

1.1

Mức chi cấp Thành phố tổ chức
Huy chương vàng (Giải A)
Huy chương bạc (Giải B)
Huy chương đồng (Giải C)
Giải Khuyến khích

1.2
1.3
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2.1

Mức chi cấp Thành phố tổ chức
Giải nhất

Giải khuyến khích

II
1

10,000,000
6,000,000
7,000,000
3,000,000
5,000,000
2,000,000
3,000,000
1,000,000
500,000

Tập thể
Cá nhân
Tập thể
Cá nhân
Tập thể
Cá nhân
Tập thể
Cá nhân

10,000,000
6,000,000
7,000,000
3,000,000
5,000,000
2,000,000
3,000,000
1,000,000
500,000

Tập thể

20,000,000

Tổ chức thi sáng tác tranh, ảnh cổ động, thi thiết kê logo biểu
trưng, cụm cổ động, thi trang trí trực quan (ánh sáng, cây hoa
cây cảnh, tòa nhà, đường phố...), thi thiết kế, trưng bày triển
lãm, thi sáng tác ca khúc, kịch bản sân khấu, kịch bản thông
tin (câu chuyện thông tin), cuộc thi tìm hiểu về di sản và các
cuộc thi văn hóa nghệ thuật quần chúng khác.

Giải ba

2.3

Mức chi (đồng)

Tập thể
Cá nhân
Tập thể
Cá nhân
Tập thể
Cá nhân
Tập thể
Cá nhân

Giải phụ khác
Mức chi cấp quận, huyện, thị xã tổ chức
Mức chi bằng 50% mức chi cấp Thành phố
Mức chi cấp xã, phường, thị trấn tổ chức
Mức chi bằng 25% mức chi cấp Thành phố

Giải nhì

2.2

Đơn vị tính

Giải phong trào
Mức chi cấp quận, huyện, thị xã tổ chức
Mức chi bằng 50% mức chi cấp Thành phố
Mức chi cấp xã, phường, thị trấn tổ chức
Mức chi bằng 25% mức chi cấp Thành phố
Văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp
Cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa nghệ thuật
chuyên nghiệp
Huy chương vàng (Giải A)

Ghi chú

STT

Nội dung chi

Hình thức trao thưởng
Huy chương bạc (Giải B)
Huy chương đồng (Giải C)
Giải Khuyến khích

B
I
1
1.1

1.2

Giải phụ khác
Lĩnh vực thể thao quần chúng
Tổ chức các giải thể thao quần chúng
Mức chi cấp Thành phố tổ chức
Giải cá nhân
Huy chương vàng
Huy chương bạc
Huy chương đồng

Giải tập thể

Mức chi cấp quận, huyện, thị xã tổ chức
Mức chi bằng 70% mức chi cấp Thành phố
3 Mức chi cấp xã, phường, thị trấn tổ chức
Mức chi bằng 50% mức chi cấp Thành phố
Chế độ khi tham gia thi đấu các giải thể thao quần chúng toàn
II
quốc
1 Mức tiền thưởng giải thưởng
1.1 Giải cá nhân
1.1.1 Vận động viên
Huy chương vàng
Huy chương bạc
Huy chương đồng
Huấn luyện viên,
1.1.2
cán bộ
Huy chương vàng
Huy chương bạc
Huy chương đồng
1.2 Giải tập thể

Đơn vị tính
Cá nhân
Tập thể
Cá nhân
Tập thể
Cá nhân
Tập thể
Cá nhân

Mức chi (đồng)
12,000,000
10,000,000
6,000,000
7,000,000
3,000,000
5,000,000
2,000,000
1,000,000

450,000
350,000
250,000
Mức thưởng chung
bằng số lượng VĐV
được thưởng nhân
mức thưởng tương
ứng cho môn cá nhân

2

2

Tiền tàu xe đi về, tiền thuê
chỗ ở, tiền ăn cho các huấn
luyện viên, vận động viên

1,500,000
1,000,000
700,000

750,000
500,000
350,000

Áp dụng mức chi và
nội dung chi theo
Nghị quyết số
09/2017/NQ-HĐND
ngày 05/12/2017 của
HĐND Thành phố
Hà Nội

Ghi chú

STT
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Nội dung chi

Hình thức trao thưởng

Đơn vị tính

Mức chi (đồng)

Chi tiền tập huấn cho huấn
luyện viên, vận động viên
trước khi tham gia thi đấu

3.1

Giải thể thao quần chúng
cấp khu vực và quốc gia
(thời gian tập huấn không
quá 30 ngày)

đồng/người/ngày

130,000

3.2

Giải thể thao quần chúng
cấp Thành phố (thời gian
tập huấn không quá 20
ngày)

đồng/người/ngày

90,000

Ghi chú

