
 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Số:          /SVHTT-QLTDTT 

V/v lấy ý kiến dự thảo hồ sơ  

đề nghị xây dựng Nghị quyết của  

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Khánh Hòa, ngày       tháng 02 năm 2021 

     

 

Kính gửi: Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa 

 

Triển khai thực hiện giải pháp dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên 

thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh, 

Sở Văn hóa và Thể thao lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân ban hành chính sách chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên 

thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện quy định tại Điều 113 của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015, Sở Văn hóa và Thể thao gửi hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 

quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đến Trung tâm Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa 

để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh lấy ý kiến góp ý các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân. Thời gian đăng tải để lấy ý kiến: 30 ngày theo quy định. 

Đề nghị Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp đăng tải. 

Trân trọng./. 

Gửi kèm: 1- Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết; 2- Báo cáo 

đánh giá tác động; 3- Báo cáo tổng kết văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan; 4- Dự thảo đề cương nghị quyết. 

 
Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Sở TT&TT (phối hợp); 

- Lưu: VT, QLTDTT, Lâm. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 
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