
 UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số: 162/SVHTTDL-QLTDTT 
V/v xin ý kiến Dự thảo Quyết định quy định mức 

chi tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động 

viên đạt thành tích cao; mức chi giải thưởng cho 

các giải thi đấu thể thao; mức chi tổ chức đại hội 

Thể dục thể thao các cấp tỉnh Cao bằng  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:      

  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố.                                

 

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

năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành quy định, trình tự soạn thảo, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các 

cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Thực hiện Công văn số 1919/UBND-VX ngày 06 tháng 8 năm 2020 về 

việc cho chủ trương xây dựng Quyết định mức thưởng và một số chế độ đối với 

huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Cao Bằng thay thế Quyết định 

số1202/2008/QĐ-UBND. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã soạn thảo dự thảo Quyết định quy 

định mức chi tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích 

cao; mức chi giải thưởng cho các giải thi đấu thể thao; mức chi tổ chức Đại hội 

Thể dục thể thao các cấp tỉnh Cao Bằng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên 

cứu, đóng góp ý kiến (có danh sách và dự thảo Quyết định kèm theo). Các ý 

kiến góp ý bằng văn bản gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 

25/3/2021, đồng thời gửi 01 bản điện tử về Hộp thư  

qltdtt.vhttdl@caobang.gov.vn để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp 

hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 

Rất mong sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn  

mailto:qltdtt.vhttdl@caobang.gov.vn


Danh sách các cơ quan, đơn vị 

(Kèm theo Công văn số 162 /SVHTTDL- QLTDTT ngày 12 tháng 3 năm 2021) 

 

Số  

TT 
Đơn vị Ghi chú 

1 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh  

2 Văn phòng UBND tỉnh  

3 Sở Nội vụ  

4 Sở Tài chính  

5 Sở Tư pháp  

6 Sở Giáo dục và Đào tạo  

7 Sở Y Tế  

8 Liên đoàn Lao động tỉnh  

9 Tỉnh Đoàn Thanh niên  

10 UBND các huyện, thành phố 10  
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