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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi cụm từ “Kỳ thi trung học
phổ thông quốc gia” thành “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông”
tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh

quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo,
chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số

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

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện 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; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị 
quyết sửa đổi cụm từ “Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia” thành “Kỳ thi tốt 
nghiệp trung học phổ thông” tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 
03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo 
dục và đào tạo, chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc 
thiểu số kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể 
như sau:

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Trong những năm qua, chế độ chi trả cho việc tổ chức các kỳ thi được thực 

hiện theo Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của 
Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo 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; UBND tỉnh 
Quảng Nam ban hành Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 quy định 
mức chi phục vụ các kỳ thi trong nhiệm vụ chuyên môn của ngành Giáo dục và 
Đào tạo (gọi tắt là Quyết định 10/2013) với mức chi bằng 80% mức chi được quy 
định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT.

Đến năm 2019, do việc quy định một số mức chi theo Quyết định 10/2013 
không còn phù hợp với thực tế, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 
số 10/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong 
ngành giáo dục và đào tạo, chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người 
dân tộc thiểu số kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 
15/2020/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đã thay đổi 
tên gọi “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông” thay cho tên gọi “Kỳ thi trung học 
phổ thông quốc gia” được quy định trước đó. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã giao Sở 
Giáo dục và Đào tạo xây dựng, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 
Nghị quyết về việc sửa đổi cụm từ “Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia” thành 



“Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông” tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND 
ngày 03/10/2019 quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào 
tạo, chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số kỳ 
thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

2. Hồ sơ kèm theo
- Dự thảo Nghị quyết;
- Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp;
- Báo cáo tổng hợp ý kiến của thành viên UBND tỉnh.
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc sửa đổi cụm 

từ “Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia” thành “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông” tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 quy định mức chi 
phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo, chính sách hỗ trợ tổ chức ôn 
tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX (Hậu).
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