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CÔNG BÁO/Số 12+13+14/Ngày 12-10-2015

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 23 /2015/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh về chế ñộ tiền thưởng áp dụng ñối với
huấn luyện viên, vận ñộng viên thể thao 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 11
năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 32/2011/Qð-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ về một số chế ñộ ñối với huấn luyện viên, vận ñộng viên thể thao
ñược tập trung tập huấn và thi ñấu;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLðTBXH-BVHTTDL ngày
12 tháng 9 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 32/2011/QðTTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế ñộ ñối với
huấn luyện viên, vận ñộng viên thể thao ñược tập trung tập huấn và thi ñấu;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số
410/TTr-SVHTTDL ngày 21 tháng 5 năm 2015 và ý kiến luận tại cuộc họp giao
ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 03 tháng 8 năm 2015,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh chế ñộ tiền thưởng ñối với vận ñộng viên, huấn luyện viên
thể thao thành phố ðà Nẵng là người Việt Nam, lập thành tích tại các giải thi ñấu
quốc gia, cụ thể như sau:
1. Chế ñộ tiền thưởng ñối với vận ñộng viên
a) Các môn thể thao cá nhân: Mức thưởng theo Phụ lục ñính kèm.
b) ðối với các môn thể thao tập thể: Mức thưởng chung bằng số lượng người
tham gia môn thể thao tập thể nhân với mức thưởng tương ứng quy ñịnh tại ðiểm a
Khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh này.
c) ðối với các môn thể thao có nội dung thi ñấu ñồng ñội (thành tích thi ñấu của
từng cá nhân và ñồng ñội ñược xác ñịnh trong cùng một lần thi), số lượng vận ñộng
viên ñược thưởng khi lập thành tích theo quy ñịnh của ðiều lệ giải: Mức thưởng chung
bằng số lượng vận ñộng viên nhân với 50% mức thưởng tương ứng quy ñịnh tại ðiểm
a Khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh này.
2. Chế ñộ tiền thưởng ñối với huấn luyện viên

