Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Tại kỳ họp thứ 4 (Quốc hội khóa XIV), Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
Dự án luật tiến hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến: Chính sách của Nhà nước
về phát triển thể dục, thể thao; phát triển thể dục, thể thao quần chúng; thẩm quyền quyết định tổ chức giải
thể thao quần chúng; quyền và nghĩa vụ của giáo viên, giảng viên thể dục thể thao; thi đấu thể thao trong
nhà trường; phát triển thể thao thành tích cao; thẩm quyền quyết định tổ chức giải thể thao thành tích cao;
loại hình cơ sở thể thao…
Sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, các thành viên UBTVQH đã tập trung thảo luận về những
vấn đề cần chỉnh sửa mang tính chất kỹ thuật; những nội dung cần tiếp tục xem xét, bổ sung, trong đó có vấn
đề về bình đẳng giới trong lĩnh vực thể dục thể thao; phát triển thể thao thành tích cao, giáo dục thể chất và
thể thao trong nhà trường; nguồn lực phát triển thể dục, thể thao; đất đai dành cho thể thao; những hành vi bị
nghiêm cấm trong hoạt động thể dục, thể thao; xã hội hóa và các chính sách ưu đãi trong lĩnh vực thể dục,
thể thao; đặt cược thể thao; việc giải quyết việc làm cho các vận động viên sau khi giải nghệ, nhất là đối với
vận động viên khuyết tật…
Phát biểu kết thúc thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, thể dục
thể thao là một lĩnh vực liên quan đến vấn đề con người và nhiều lĩnh vực khác, như văn hóa, lịch sử, vấn đề
về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam… Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung, tiếp thu, xây dựng dự án Luật
cần hết sức thận trọng
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các cơ quan hữu quan chủ trì soạn thảo, thẩm tra dự án Luật
tiếp thu ý kiến phát biểu của UBTVQH tại Phiên họp để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, bảo đảm
dự án luật mang tính khả thi cao và khi được Quốc hội thông qua có thể thực thi được ngay.
TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236) 3 881 888 , miễn phí phục vụ
1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử

4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

