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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 20 /2011/Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2011

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh về chế ñộ dinh dưỡng ñặc thù ñối với vận ñộng viên,
huấn luyện viên thể thao thành tích cao thuộc thành phố ðà Nẵng
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 3
năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản
hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước hiện hành;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 24 tháng
12 năm 2008 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực
hiện chế ñộ dinh dưỡng ñặc thù ñối với vận ñộng viên, huấn luyện viên thể thao
thành tích cao;
Thực hiện ý kiến chỉ ñạo của Thường trực Hội ñồng nhân dân thành phố ðà
Nẵng tại Công văn số 3087/HðND-VP ngày 07 tháng 4 năm 2011 và theo ñề nghị
của Giám ñốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Giám ñốc Sở Tài chính,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh chế ñộ dinh dưỡng ñặc thù ñối với vận ñộng viên, huấn luyện
viên thể thao thành tích cao thuộc Trung tâm Huấn luyện và ðào tạo vận ñộng viên
thành phố ðà Nẵng như sau:
1. Trong thời gian tập trung tập luyện: 90.000ñ/người/ngày (Chín mươi nghìn
ñồng/người/ngày).
2. Trong thời gian tập huấn và thi ñấu: 120.000ñ/người/ngày (Một trăm hai
mươi nghìn ñồng/người/ngày).
ðiều 2. Kinh phí chi trả chế ñộ dinh dưỡng nêu tại ðiều 1, Quyết ñịnh này
ñược sử dụng từ các nguồn kinh phí như sau:
1. Chi từ nguồn sự nghiệp ñào tạo với mức 90.000 ñồng/người/ngày trong thời
gian tập trung tập luyện;
2. Chi từ nguồn sự nghiệp thể dục thể thao với mức chênh lệch 30.000
ñồng/người/ngày (120.000ñồng - 90.000ñồng) trong thời gian tập huấn và thi ñấu.
3. Trong năm 2011, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp
danh sách và mức chênh lệch do ñiều chỉnh tăng chế ñộ theo ðiều 1 so với dự toán
giao ñầu năm, gửi Sở Tài chính thẩm ñịnh trình UBND thành phố ñể bổ sung kinh

