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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH KHÁNH HOÀ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /2017/NQ-HĐND                  Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
 Về chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên

thể thao tỉnh Khánh Hòa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
KHOÁ VI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 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   tháng   năm 2017 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số     /BC-HĐND ngày    tháng    năm 2017 của Ban 
Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện 
viên thể thao tỉnh Khánh Hòa cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng.
a) Đối tượng.
- Các vận động viên đang hợp đồng thi đấu từ một năm trở lên có nhiều 

cống hiến, đạt thành tích xuất sắc trong thi đấu thể thao ở các giải trong nước và 
quốc tế (đối với vận động viên khuyết tật không tính thời hạn hợp đồng thi đấu).

- Các huấn luyện viên huấn luyện vận động viên đạt thành tích xuất sắc 
trong thi đấu thể thao ở các giải trong nước và quốc tế.

b) Phân nhóm đối tượng.
- Nhóm 1: Vận động viên, huấn luyện viên trực tiếp đào tạo ra vận động 

viên đạt huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng tại các kỳ Đại hội 
Thể thao Olympic (Thế vận hội); huy chương vàng tại các kỳ Đại hội Thể thao 
Châu Á (ASIAD); huy chương vàng tại các kỳ Đại hội Thể thao Olympic trẻ 
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(Thế vận hội trẻ); huy chương vàng từng môn thể thao tại các giải vô địch thế 
giới.

- Nhóm 2: Vận động viên, huấn luyện viên trực tiếp đào tạo ra vận động 
viên đạt huy chương bạc, huy chương đồng tại các kỳ Đại hội Thể thao châu Á 
(ASIAD) và các kỳ Đại hội Thể thao Olympic trẻ (Thế vận hội trẻ); huy chương 
vàng từng môn thể thao tại các giải vô địch Châu Á; huy chương vàng tại các kỳ 
Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Sea Games); huy chương bạc từng môn thể thao 
tại các giải vô địch thế giới.

- Nhóm 3: Vận động viên, huấn luyện viên trực tiếp đào tạo ra vận động 
viên đạt huy chương đồng từng môn thể thao tại các giải vô địch thế giới; huy 
chương bạc, huy chương đồng từng môn thể thao tại các giải vô địch Châu Á và 
các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Sea Games); huy chương vàng từng môn 
thể thao tại các giải vô địch Đông Nam Á; huy chương vàng tại các kỳ Đại hội 
Thể dục thể thao toàn quốc.

- Nhóm 4: Vận động viên, huấn luyện viên trực tiếp đào tạo ra vận động 
viên đạt huy chương vàng giải vô địch quốc gia (bao gồm giải vô địch trẻ quốc 
gia).

2. Chế độ đãi ngộ.
a) Chế độ hỗ trợ hằng tháng.
Ngoài chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập 

trung tập huấn và thi đấu theo quy định hiện hành, vận động viên và huấn luyện 
viên được hỗ trợ hằng tháng như sau:

TT Hệ thống thi đấu Thành tích 
huy chương

Mức hỗ trợ (mức 
lương cơ sở)

Thời gian 
được hưởng

Vàng 25
Bạc 201 Đại hội Thể thao Olympic 

(Thế vận hội) Đồng 15
Vàng 20
Bạc 152 Đại hội Thể thao Olympic 

trẻ (Thế vận hội trẻ) Đồng 12
Vàng 20
Bạc 153 Đại hội Thể thao Châu Á 

(ASIAD) Đồng 12

4 năm

Vàng 12
Bạc 84 Đại hội Thể thao Đông 

Nam Á (Sea Games) Đồng 6
2 năm

Vàng 15
Bạc 105 Vô địch thế giới

Đồng 8
Vàng 12
Bạc 86 Vô địch Châu Á

Đồng 6

1 năm

7 Vô địch Đông Nam Á Vàng 4 1 năm
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8 Đại hội TDTT toàn quốc Vàng 3 4 năm
9 Vô địch quốc gia Vàng 2 1 năm

Những quy định chung đối với chế độ hỗ trợ hằng tháng:
- Thành tích của năm trước được bắt đầu tính hưởng từ ngày 01 tháng 01 

của năm sau.
- Trong trường hợp huấn luyện viên, vận động viên đạt được nhiều thành 

tích thì chỉ được hưởng một mức cao nhất trong cùng một thời gian theo chu kỳ 
quy định.

- Chế độ hỗ trợ hằng tháng được áp dụng đối với các môn thuộc hệ thống 
thi đấu Olympic hoặc đạt huy chương tại các kỳ ASIAD. Các môn không thuộc 
hệ thống các môn Olympic được hưởng bằng 50% chế độ này.

- Đối với vận động viên khuyết tật khi đạt thành tích ở nội dung thi đấu 
tương đương được hưởng bằng 100% chế độ này.

- Đối với các giải vô địch trẻ từng môn được hưởng bằng 50% chế độ này.
- Đối với các nội dung đồng đội và môn tập thể, được hưởng 50% chế độ 

sau khi đã xét quy định nêu trên.
- Đối với các môn tập thể từ 10 người trở lên, được tính tiêu chuẩn 2 huấn 

luyện viên để hưởng chế độ.
- Vận động viên, huấn luyện viên khi thôi làm nhiệm vụ thì thôi hưởng 

chế độ hỗ trợ.
b) Chế độ hỗ trợ nhà ở.
- Các vận động viên, huấn luyện viên thuộc nhóm 1, 2, 3, 4 được ưu tiên 

xét cho thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở khi có 
nhu cầu thực sự về nhà ở (chưa sở hữu nhà ở tại thành phố Nha Trang và cần có 
nhà ở).

- Vận động viên, huấn luyện viên trực tiếp đào tạo ra vận động viên đạt 
thành tích khi được thuê mua, mua nhà ở xã hội thì hỗ trợ tiền như sau:

+ Huy chương vàng, bạc, đồng tại Đại hội thể thao Olympic, Đại hội thể 
thao Olympic trẻ: Hỗ trợ 100% giá trị thuê mua, mua nhà ở xã hội theo hợp 
đồng.

+ Huy chương vàng, bạc, đồng tại Đại hội thể thao Châu Á, Giải vô địch 
thế giới: Hỗ trợ 70% giá trị thuê mua, mua nhà ở xã hội theo hợp đồng.

+ Huy chương vàng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á, Giải vô địch Châu 
Á: Hỗ trợ 50% giá trị thuê mua, mua nhà ở xã hội theo hợp đồng.

c) Chế độ hỗ trợ đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 
ngành thể dục thể thao.

Các vận động viên, huấn luyện viên thuộc nhóm 1, 2, 3, 4 (không phải là 
cán bộ, viên chức) trong quá trình làm nhiệm vụ khi được cử tham gia đào tạo, 
bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thể dục 
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thể thao (từ đại học trở xuống) thì được hưởng chế độ hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng 
theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

d) Chế độ hỗ trợ đào tạo nghề.
Các vận động viên, huấn luyện viên thuộc nhóm 1, 2, 3, 4 (không phải là 

cán bộ, viên chức) khi thôi làm nhiệm vụ, nếu có nhu cầu đào tạo nghề thì được 
hỗ trợ một lần đào tạo nghề như sau:

- Đối với hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên: Hỗ trợ 
mức chi phí đào tạo theo quy định của tỉnh về danh mục nghề đào tạo, mức chi 
phí đào tạo và mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng thực hiện 
theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên 
địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Đối với hỗ trợ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Hỗ trợ mức học phí 
theo thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

e) Chính sách hỗ trợ tạo việc làm.
Các vận động viên, huấn luyện viên thuộc nhóm 1, 2, 3, 4 (không phải là 

cán bộ, viên chức) khi thôi làm nhiệm vụ, nếu có nhu cầu hỗ trợ tạo việc làm  thì 
được hỗ trợ như sau:

- Đối với việc làm trong nước.
+ Hỗ trợ tạo việc làm thông qua hoạt động tư vấn, định hướng nghề 

nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí tại: Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh 
Hòa (số 56 Lê Quý Đôn, thành phố Nha Trang); UBND các xã phường thị trấn, 
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và thành phố trên địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa thông qua mạng lưới cộng tác viên tư vấn, giới thiệu việc 
làm cấp xã, cấp huyện; Bộ phận tư vấn, giới thiệu việc làm thuộc các Trường 
Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Hỗ trợ tín dụng ưu đãi để người lao động vay vốn tự tạo việc làm, duy 
trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm theo Nghị định số 
61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ và vay từ nguồn vốn ủy thác của 
địa phương qua ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 923/QĐ-UBND 
ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế quản lý và 
sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã 
hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Đối với việc làm nước ngoài.
+ Hỗ trợ kinh phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với mức hỗ trợ 

tối đa 20.000.000 đồng/người (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).
+ Hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng quy định tại Quyết định 1792/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế hỗ trợ vay vốn từ ngân sách của tỉnh đối 
với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá VI Kỳ 
họp thứ 5 thông qua ngày    tháng     năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2018./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND, TT. UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy; các Ban Đảng;
- VP. HĐND tỉnh; VP. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Sở Tư pháp (Phòng KT VBQPPL);
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH, Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2 bản);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH


