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TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách  

phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 
 

 

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; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết Quy định một số chính 

sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025 với các 

nội dung sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Để cụ thể hoá các quan điểm, chủ trương, đường lối của Trung ương, của 

tỉnh trên lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, thời gian qua Hội đồng nhân dân 

tỉnh đã ban hành các Nghị quyết: số 93/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về Bảo 

tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, 

Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai 

đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo; số 153/2019/NQ-HĐND ngày 

17/7/2019 về Quy định chế độ, chính sách đối với Huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh; số 154/2019/NQ-HĐND ngày 

17/7/2019 về Phát triển bóng đá đến năm 2030; số 265/2020/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 về Quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt 

động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021- 2025; số 

81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 quy định một số chính sách phát triển du 

lịch đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

Đến nay, các nội dung Nghị quyết đều phát huy hiệu quả, góp phần đưa 

lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy vậy, do 

yêu cầu nhiệm vụ mới và tình hình thực tế thay đổi nên một số ít  chính sách đến 

nay không còn phù hợp, tính hiệu quả và khả thi không cao; mặt khác, trên cùng 

một lĩnh vực nhưng ban hành nhiều Nghị quyết dẫn đến khó khăn trong tổ chức 

triển khai, thực hiện.  

Do vậy, việc ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển 

văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025 trên cơ sở tích hợp, 

hoàn thiện các chính sách đã được ban hành và bổ sung một số chính sách đặc 

thù nhằm phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn mới là cần thiết, 
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góp phần thực hiện thành công các chủ trương, mục tiêu phát triển văn hóa, thể 

thao, du lịch của Trung ương, của tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích: Ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển 

văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025 trên cơ sở tích hợp 

hoàn thiện các chính sách đã được ban hành và bổ sung một số chính sách đặc 

thù nhằm góp phần xây dựng phát triển hiệu quả lĩnh vực văn hóa, thể thao, du 

lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

2. Quan điểm: Việc ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách 

phát triển văn hóa, thể thao, du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025 phải đảm bảo 

đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế, tình hình 

phát triển văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Hà Tĩnh. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

- Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối 

hợp với các sở, ngành, chức năng liên quan xây dựng Chính sách về phát triển 

văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, đề xuất các nội dung sửa đổi, 

bổ sung, xây dựng dự thảo Nghị quyết, đăng tải toàn văn lên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến và gửi văn bản xin ý 

kiến của các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Tờ 

trình và dự thảo Nghị quyết; tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, hoàn 

thiện dự thảo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Dự thảo Nghị quyết đã tổ chức lấy ý kiến và được sự thống nhất, đồng ý 

của 100% Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét, thông qua.  

- Dự thảo Nghị quyết đã được Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng 

ý ban hành; 

- Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ủy viên Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bổ sung, tổng hợp, hoàn thiện dự 

thảo Nghị quyết và đã có ý kiến của Sở Tư pháp. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục: Nghị quyết gồm có 5 chương và 18 Điều. 

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết: 

2.1. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao 

cơ sở 

2.2. Chính sách hỗ trợ tu sửa, chống xuống cấp và bảo vệ di tích 

2.3. Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa được 

UNESCO ghi danh 

2.4. Chính sách hỗ trợ hoạt động đối với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống 
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2.5. Chính sách đối với viên chức, người lao động đang làm việc tại Nhà 

hát Nghệ thuật truyền thống 

2.6. Chế độ tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu; bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

cho huấn luyện viên, vận động viên 

2.7. Chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên 

2.8. Chế độ, chính sách khác đối với huấn luyện viên, vận động viên 

2.9. Chính sách khen thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên 

2.10. Chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch 

2.11. Chính sách hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không. 

Trên đây là dự thảo Nghị quyết “Quy định một số chính sách phát triển 

văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025” Ủy ban nhân dân 

tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Báo cáo đánh giá tác 

động của chính sách, Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Bản tổng hợp, giải 

trình, tiếp thu ý kiến góp ý, Dự kiến kinh phí thực hiện Chính sách giai đoạn 

2023-2025./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Lưu: VT, TH, VX.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Lê Ngọc Châu 
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