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TỜ TRÌNH 
Đề nghị ban hành Nghị quyết “Quy định nội dung chi, mức chi đối với  

công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch  

công chức, thăng hạng viên chức” của tỉnh Quảng Nam 

   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

Thực hiện chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp thuận xây 

dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh khoá IX; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015; 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về “Quy 

định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên 

chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức” của tỉnh Quảng Nam. 
 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Căn cứ pháp lý 

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; 

Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

Luật viên chức ngày 15/11/2010; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25/11/2019; 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 2015. 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa 

đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng 

hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;  

Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP 

ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Ngân sách nhà nước; 
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Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng  một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

Công văn số 11730/BTC-HCSN ngày 25/9/2020 của Bộ Tài chính về việc 

chế độ, định mức chi phục vụ tổ chức thi tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng 

công chức, viên chức; Công văn số 5209/BNV-CCVC ngày 02/10/2020 của Bộ 

Nội vụ về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết về mức chi đối với công tác 

tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng viên chức. 

2. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Theo quy định, công tác tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức phải được thực hiện thường xuyên, đáp ứng 

nhu cầu cho các cơ quan, đơn vị. Hiện nay, Chính phủ và các Bộ Ngành chưa có 

văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung chi và định mức chi cho công tác này. 

Năm 2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 

10/3/2019 Quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào 

tạo; chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ 

thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Từ năm 2019 đến nay, các kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức đều đề xuất vận dụng nội dung chi 

và mức chi theo của Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 

26/4/2012 của liên Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND ngày 10/3/2019 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, qua thực tế 

triển khai từ năm 2019 đến nay, việc vận dụng các quy định nêu trên gặp nhiều 

khó khăn, bất cập không phù hợp, không đảm bảo kinh phí tổ chức. 

Vì vậy, để đảm bảo việc đáp ứng kịp thời nhu cầu về kinh phí phục vụ các 

hoạt động chuyên môn của tỉnh trong công tác tuyển dụng, nâng ngạch, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ công chức, viên chức; trong thời 

điểm Trung ương chưa có quy định và để đảm bảo nội dung chi, mức chi đúng 

quy định của pháp luật, cần thiết phải xây dựng Nghị quyết “Quy định nội dung 

chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức” của tỉnh Quảng Nam. 
 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích  

Việc ban hành Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi đối với công 

tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng viên chức của tỉnh Quảng Nam làm cơ sở pháp lý cho các Sở, Ban, ngành, 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; các cơ 
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quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện 

công tác tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng viên chức. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản 

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Luật Ngân sách nhà nước. 

Một số nội dung chi, mức chi chưa có quy định, đề xuất được vận dụng, áp dụng 

mức chi tương ứng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn ở địa phương. 

3. Nguyên tắc xây dựng 

- Về trình tự, thủ tục: Thực hiện đúng các quy định về trình tự xây dựng và 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Về nội dung: 

+ Về xác định nội dung chi: Đúng, đủ theo quy định của pháp luật về quy 

trình các bước trong tuyển dụng; 

+ Về mức chi: Được tham khảo các mức chi ở những nội dung có tính chất 

tương đồng đã được Trung ương, tỉnh quy định và phù hợp với tình hình thực 

tiễn, tính chất của kỳ thi tuyển, xét tuyển. 
 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công 

chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh 

Quảng Nam. 

2. Đối tượng áp dụng 

Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, 

thị xã, thành phố; các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh; các tổ chức và cá nhân có liên quan. 
 

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, NGUỒN KINH PHÍ THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁCH  

1. Mục tiêu của chính sách 

Thống nhất về nội dung chi và định mức chi trong công tác tổ chức tuyển 

dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của 

tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

2. Nội dung của chính sách 

Quy định các nội dung chi và định mức chi trong công tác tổ chức tuyển 

dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của 

tỉnh Quảng Nam.  

3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước 

hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định. 
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UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5382/UBND-NC ngày 15/9/2020 

xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; có 

02 Bộ tham gia ý kiến bằng văn bản (Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính), UBND tỉnh đã 

chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến các Bộ. Riêng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội đang nghiên cứu trả lời, khi nhận được văn bản ý kiến, UBND tỉnh sẽ bổ 

sung hồ sơ trình HĐND tỉnh. 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định 

các nội dung chi và mức chi trong công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên 

chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Quảng Nam. 

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 

UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, TH, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

                    #ChuKyLanhDao  
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