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TỜ TRÌNH 

Đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết Quy định về 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 

 
 

Kính gửi:   Hội đồng nhân dân tỉnh 

 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT: 

Ngày 26/4/2012, Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư 

số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT) hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản 

lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ 

thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Trên cơ sở đó, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 về việc 

quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo 

dục và đào tạo và được thực hiện từ năm học 2013 – 2014 (sau đây gọi tắt là Quyết 

định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Giai đoạn 2013 - 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển đáng 

kể nên việc đầu tư đảm bảo an sinh xã hội, phát triển giáo dục, phục vụ nhân dân 

được tăng cường, trong đó việc đầu tư, phát triển ngành giáo dục và đào tạo 

được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm, đẩy 

mạnh; sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyến 

biến tích cực cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả. 

Tuy nhiên, sau 5 năm áp dụng, các mức chi tại Quyết định số 10/2013/QĐ-

UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh không còn phù hợp, cụ thể như sau: 

- Mức trượt giá cả giai đoạn từ năm 2013 - 2018 là: 14,41%. 

- Mức lương cơ sở tăng từ 1.150.000 đồng (năm 2013) lên mức lương cơ 

sở 1.490.000 đồng (năm 2019), tăng 29,5%. 

- Cùng đối tượng áp dụng trong một kỳ thi nhưng có hai mức chi khác 

nhau (ví dụ: giáo viên ngoài tỉnh được chi theo mức Thông tư 66/2012/TTLT-

BTC-BGDĐT, giáo viên trong tỉnh chi theo mức Quyết định số 10/2013/QĐ-

UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Bên cạnh đó, trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, một số công việc 

như: ra đề, sao in, làm phách hết sức quan trọng; cán bộ, giáo viên được triệu tập 

cách ly tuyệt đối trong nhiều ngày để làm nhiệm vụ (sao in kỳ thi trung học phổ 

thông quốc gia: cách ly 15 ngày); tính chất công việc đòi hỏi bảo mật tuyệt đối, 
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làm việc trong môi trường cách ly hoàn toàn trong thời gian dài, cả ban ngày và 

ban đêm, áp lực công việc lớn. Căn cứ vào tình hình thực tế và để phù hợp với 

điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, những người trực tiếp tham gia thực hiện những 

nhiệm vụ trên cần có sự hỗ trợ, bồi dưỡng tương xứng. 

Hơn nữa, trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi 

trung học phổ thông quốc gia sau thời gian kết thúc chương trình lớp 12 trong 

vòng 01 tháng. Đối với học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường trung học 

phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh sau khi hoàn thành 

chương trình lớp 12, cần tiếp tục quan tâm tổ chức dạy ôn tập tại trường cho đến 

ngày tổ chức thi. Trong những năm qua, được sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí để tổ 

chức hướng dẫn ôn tập cho học sinh mà kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc 

gia của các trường có học sinh người dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả khá tốt. 

Mặt khác, tại Khoản 3, Điều 21 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 quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 

định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách: 

“Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất 

đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa 

bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách Trung 

ương không hỗ trợ”. 

Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết “Quy định về 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” là rất cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế.  

II. QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI PHỤC VỤ KỲ THI 

1. Đối với các kỳ thi thuộc đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch 

số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT: 

a) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh; Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường: 

trung học phổ thông chuyên, phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. 

b) Nội dung chi và mức chi: Bằng 100% mức chi tại Thông tư Liên tịch 

số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT. 

 2. Đối với các nội dung chi cho các chức danh được thay đổi, bổ sung tại 

Công văn số 2580/BGDĐT-KHTC ngày 28/5/2015 và Thông tư số 04/2017/TT-

BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 a) Phạm vi điều chỉnh: 

 - Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. 

 - Các kỳ thi khác không thuộc đối tượng được quy định tại Công văn số 

2580/BGDĐT-KHTC ngày 28/5/2015 và Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT 

ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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 b) Đối tượng áp dụng: Chi phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thuộc 

các ban sau: 

- Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; 

- Hội đồng thi;  

- Ban Thư ký Hội đồng thi; 

- Ban Làm phách; 

- Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi; 

- Ban Coi thi (trưởng điểm, phó trưởng điểm thi). 

c) Nội dung chi và mức chi 

Bằng 100% mức chi kèm theo Công văn số 2580/BGDĐT-KHTC ngày 

28/5/2015 và Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. Đối với chức danh phó trưởng điểm thi thì mức chi bằng trung 

bình cộng giữa trưởng điểm thi và thư ký của Ban coi thi. 

3. Đối với các kỳ thi chuyên môn khác của cấp tỉnh, cấp huyện 

a) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Các kỳ thi khác không thuộc 

các đối tượng được quy định tại điều 1, mục II. 

b) Nội dung chi và mức chi: Mức chi tối đa bằng 80% mức chi cho các 

chức danh của các kỳ thi thuộc điều 1, điều 2, mục II. 

4. Một số nội dung chi thực tế phát sinh khác trong kỳ thi trung học phổ 

thông quốc gia, kỳ thi học sinh giỏi các cấp, các kỳ thi chuyên môn khác của cấp 

tỉnh, cấp huyện nhưng chưa được quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-

BTC-BGDĐT: 

a) Ban Tổ chức kỳ thi (đối với các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp 

huyện): Bằng 80% mức chi của Hội đồng thi trung học phổ thông.  

b) Chi trực đêm, chi làm thêm giờ cho các thành viên Ban sao in đề, Ban 

làm phách, Ban chấm thi: Thực hiện thanh toán theo Thông tư số 23/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội. 

III. 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 

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:  Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng 

dạy, nhân viên cấp dưỡng và học sinh người dân tộc thiểu số đang học lớp 12 tại các 

trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh có tổ 

chức ôn tập cho học sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. 

2. Nội dung chi và mức chi 

a) Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số 

- Hỗ trợ tiền ăn: 40.000 đồng/học sinh/ngày (tương ứng với mức chi bằng 

80% mức lương cơ sở hiện nay). 

- Hỗ trợ tiền ở (đối với những học sinh không được bố trí ở ký túc xá): 

150.000 đồng/học sinh/tháng. 

b) Đối với giáo viên 
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- Số tiết giáo viên dạy ôn tập trong 1 tuần/lớp: 31 tiết (Toán: 5 tiết, Ngữ 

văn: 5 tiết, Ngoại ngữ: 3 tiết, Vật lý: 3 tiết, Hóa học: 3 tiết, Sinh học: 3 tiết, Lịch 

sử: 3 tiết, Địa lý: 3 tiết và Công dân: 3 tiết). 

- Mức chi: 82.000 đồng/tiết.  

c) Đối với cán bộ quản lý 

- Số tiết quản lý tính trong 1 tuần: 4 tiết (tương ứng 16 tiết tháng). 

- Mức chi: 82.000 đồng/tiết.  

d) Đối với nhân viên cấp dưỡng (không tính nhân viên cấp dưỡng các 

trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện) 

- Định mức tối thiểu 35 học sinh/01 nhân viên cấp dưỡng, số dư từ 15 học 

sinh trở lên được tính thêm 01 nhân viên. 

- Mức chi: 2.980.000 đồng/người/tháng (tương ứng với mức chi bằng 

200% mức lương cơ sở hiện nay) 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Ngân sách tỉnh đảm bảo 100% kinh phí thực hiện. 

Đề án đã lấy ý kiến tham gia của các Sở, Ban, ngành, địa phương, thẩm 

định của Sở Tư pháp theo đúng trình tự, thủ tục quy định và được đa số các 

thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất.  

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp 

thứ 11 xem xét, thông qua và ban hành Nghị quyết về “Quy định về 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”.  

Kèm theo Tờ trình: 

- Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 9. 

- Dự thảo Đề án chính sách./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các ĐB HĐND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, VX. 
D:\Dropbox\UBND\2019\Gui HDND tinh ban hanh 
NQ thay the QD 10 ve muc chi nganh GD.doc 
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