
1

UBND TỈNH QUẢNG NAM
 SỞ TÀI CHÍNH

             #SoKyHieuVanBan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO 
Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương và ý 
kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết 

HĐND quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ 
sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

I. Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương 

Sở Tài chính có Công văn số 346/STC-HCSN ngày 18/02/2022 gửi Sở Giáo 
dục và Đào tạo và các địa phương đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị 
quyết HĐND quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản 
lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ 
thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hình thức lấy ý kiến: lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng 
văn bản. 

Đến 03/3/2022, Sở Tài chính nhận được văn bản góp ý của Sở Giáo dục và Đào 
tạo và 07 địa phương. Sở Tài chính tổng hợp, tiếp thu, giải trình, các nội dung góp ý 
như sau như sau: 

Ý kiến Sở Tài chính
TT Đơn vị, địa 

phương
Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu. Lý 

do không tiếp thu
1 UBND huyện 

Đông Giang
Thống nhất với dự thảo

2 UBND huyện 
Duy Xuyên

Thống nhất với dự thảo

3 UBND huyện 
Nam Giang

Thống nhất với dự thảo

4 Phòng TCKH 
huyện Hiệp 
Đức

Thống nhất với dự thảo

5 UBND huyện 
Tây Giang

Thống nhất với dự thảo

6 UBND huyện 
Thăng Bình

Thống nhất với dự thảo

7 UBND huyện Tại Điều 2. Mức chi tập Không tiếp thu. Lý 
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Ý kiến Sở Tài chính
TT Đơn vị, địa 

phương
Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu. Lý 

do không tiếp thu
Đại Lộc huấn, bồi dưỡng giáo viên 

và cán bộ quản lý cơ sở 
giáo dục bổ sung thêm các 
nội dung chi: 
13. Chi bồi dưỡng cho cán 
bộ quản lý cốt cán và giáo 
viên cốt cán trong quá 
trình tham gia tập huấn, 
tiếp thu Chương trình 
GDPT mới để hỗ trợ đồng 
nghiêp (chế độ công tác phí 
theo Nghị quyết 
20/2017/NQ-HĐND ngày 
19/7/2017 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam). 
14. Chi tiền cho Cán bộ 
quản lý cốt cán và giáo 
viên cốt cán trong công tác 
hỗ trợ đồng nghiệp tham 
gia tập huấn, bồi dưỡng 
Chương trình GDPT mới 
như: Hướng dẫn đồng 
nghiệp trong quá trình tập 
huấn, bồi dưỡng trực 
tuyến; chấm bài cuối mỗi 
khoá để công nhận hoàn 
thành tập huấn, bồi dưỡng 
của giáo viên đại trà, mức 
chi 150.000đ/người/ngày.

do:
Chi tiền công giảng 
viên, trợ giảng, báo 
cáo viên đã được 
quy định tại khoản 5 
điều 2 dự thảo Nghị 
quyết.
Đối với  trường hợp 
có số giờ giảng vượt 
định mức của các 
giảng viên là giáo 
viên, cán bộ quản lý 
cơ sở giáo dục cốt 
cán làm nhiệm vụ 
tập huấn, bồi dưỡng 
ở địa phương cho 
những giáo viên, cán 
bộ quản lý cơ sở 
giáo dục còn lại thì 
được thanh toán theo 
quy định hiện hành 
về chế độ trả lương 
dạy thêm giờ đối với 
nhà giáo trong các 
cơ sở giáo dục công 
lập theo quy định tại 
khoản 6 điều 5 
Thông tư 83.

8 Sở Giáo dục 
và Đào tạo

(i) Đề nghị điều chỉnh tiêu 
đề Điều 2 thành: Điều 2. 
Nội dung chi và mức chi 
tập huấn, bồi dưỡng giáo 
viên và cán bộ quản lý cơ 
sở giáo dục

(i) Không tiếp thu. 
Lý do: Theo quy 
định tại khoản 3 
điều 6 Thông tư 83 
chỉ quy định HDND 
tỉnh quyết định mức 
chi cụ thể cho phù 
hợp để thực hiện ở 
địa phương, không 
cho phép HDND 
tỉnh quyết định nội 
dung chi.
(ii) Không tiếp thu. 
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Ý kiến Sở Tài chính
TT Đơn vị, địa 

phương
Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu. Lý 

do không tiếp thu
(i) Tại khoản 12, Điều 2: 
“12. Hỗ trợ một phần tiền 
ăn, tiền nghỉ cho học viên 
trong những ngày đi thực 
tế: Thực hiện theo quy định 
tại điểm b khoản 2, khoản 3 
điều 2, khoản 1, 2 điều 4 
Nghị quyết số 
20/2017/NQ-HĐND ngày 
19 tháng 7 năm 2017 của 
HĐND tỉnh quy định mức 
chi chế độ công tác phí, chế 
độ chi hội nghị áp dụng đối 
với các cơ quan, đơn vị 
thuộc tỉnh”. 
Đề nghị điều chỉnh, bổ 
sung thành: 
 “12. Các khoản chi phí 
theo thực tế phục vụ trực 
tiếp lớp học:
a) Chi tài liệu học tập bắt 
buộc (mua, in ấn giáo trình, 
tài liệu) theo nội dung 
chương trình khoá tập 
huấn, bồi dưỡng cho học 
viên tham dự (không bao 
gồm tài liệu tham khảo);
b) Chi thuê hội trường, 
phòng học, thiết bị phục vụ 
tập huấn, bồi dưỡng (nếu 
có), bao gồm thuê thiết bị 
công nghệ thông tin, thuê 
đường truyền, thuê tài 
khoản trực tuyến, các chi 
phí trực tiếp khác về công 
nghệ thông tin đối với hình 
thức tập huấn, bồi dưỡng 
trực tuyến; 
c) Chi in và cấp chứng chỉ; 
d) Chi tổ chức hội đồng xét 
kết quả; chi lễ khai giảng, 
bế giảng;

Lý do: nội dung góp 
ý không đúng quy 
định. Cụ thể: đối với 
các khoản chi phí 
theo thực tế phục vụ 
trực tiếp lớp học đã 
được quy định tại 
khoản 13 điều 5 
Thônh tư 83. Mặt 
khác đây là các 
khoản chi phí theo 
thực tế nên Thông tư 
cũng đã quy định: 
“Các khoản chi phí 
thực tế nêu trên khi 
thanh toán phải có 
đầy đủ chứng từ, 
hóa đơn theo quy 
định.”, Thông tư 
không yêu cầu phải 
quy định mức chi cụ 
thể.
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Ý kiến Sở Tài chính
TT Đơn vị, địa 

phương
Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu. Lý 

do không tiếp thu
đ) Chi tiền thuốc y tế thông 
thường cho học viên; 
e) Chi khác phục vụ trực 
tiếp lớp học (điện, nước, 
thông tin liên lạc, văn 
phòng phẩm, công tác phí 
và chi làm thêm giờ (nếu 
có) cho cán bộ quản lý lớp 
học, vệ sinh, trông giữ xe 
và các khoản chi trực tiếp 
khác);
Các khoản chi phí thực tế 
nêu trên khi thanh toán 
phải có đầy đủ chứng từ, 
hoá đơn theo quy định. Đối 
với các khoản chi thuê hội 
trường, phòng học, thuê 
thiết bị, dụng cụ phục vụ 
giảng dạy, học tập phải có 
hợp đồng, hoá đơn theo 
quy định; trong trường hợp 
mượn cơ sở vật chất của 
các cơ quan, đơn vị khác tổ 
chức lớp tập huấn, bồi 
dưỡng nhưng vẫn phải 
thanh toán các khoản chi 
phí điện, nước, vệ sinh, an 
ninh, phục vụ, thì chứng từ 
thanh toán là bản hợp đồng 
và thanh lý hợp đồng công 
việc giữa hai bên kèm theo 
phiếu thu của cơ quan, đơn 
vị cho mượn cơ sở vật chất; 
bên cho mượn cơ sở vật 
chất hạch toán khoản thu 
này để giảm chi kinh phí 
hoạt động của đơn vị. 
(iii) Đề nghị bổ sung thêm 
mục 13, Điều 2, như sau: 
13. Chi phí tổ chức cho học 
viên đi khảo sát, thực tế
a) Chi trả tiền phương tiện 

(iii) Không tiếp thu. 
Lý do: 
 + Đối với nội dung 
“Chi trả tiền phương 
tiện đưa, đón học 
viên đi khảo sát, 
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Ý kiến Sở Tài chính
TT Đơn vị, địa 

phương
Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu. Lý 

do không tiếp thu
đưa, đón học viên đi khảo 
sát, thực tế: Theo hợp 
đồng, chứng từ chi thực tế; 
b) Hỗ trợ một phần tiền ăn, 
tiền nghỉ cho học viên 
trong những ngày đi thực 
tế: Do Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, cơ sở tổ chức 
tập huấn, bồi dưỡng quyết 
định mức hỗ trợ phù hợp 
với mức chi công tác phí 
theo quy định tại điểm b 
khoản 2, khoản 3 điều 2, 
khoản 1, 2 điều 4 Nghị 
quyết số 20/2017/NQ-
HĐND ngày 19 tháng 7 
năm 2017 của HĐND tỉnh 
Quy định mức chi chế độ 
công tác phí, chế độ chi hội 
nghị áp dụng đối với các 
cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh 
và phải bảo đảm trong 
phạm vi dự toán kinh phí 
đào tạo, bồi dưỡng được 
giao. 

(iv) 15. Chi hỗ trợ một 
phần tiền ăn cho học viên 

thực tế: Theo hợp 
đồng, chứng từ chi 
thực tế;”, đã quy 
định mức chi theo 
hợp đồng thực tế; 
mặt khác, tại khoản 
3 điều 5 dự thảo 
Nghị quyết có dự 
thảo quy định: “3. 
Những nội dung 
khác liên quan đến 
việc quản lý kinh phí 
tập huấn, bồi dưỡng 
giáo viên và cán bộ 
quản lý cơ sở giáo 
dục để thực hiện 
chương trình mới, 
sách giáo khoa mới 
giáo dục phổ thông 
trên địa bàn tỉnh 
không quy định tại 
Nghị quyết này thì 
thực hiện theo quy 
định tại Thông tư 
83/2021/TT-BTC 
ngày 04 tháng 10 
năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn quản lý 
kinh phí tập huấn, 
bồi dưỡng giáo viên 
và cán bộ quản lý cơ 
sở giáo dục để thực 
hiện chương trình 
mới, sách giáo khoa 
mới giáo dục phổ 
thông.”
Do vậy, Nghị quyết 
không cần thiết phải 
quy định lại nội 
dung này.
(iv) Không tiếp thu. 
Lý do: nội dung này 
đã được quy định cụ 
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Ý kiến Sở Tài chính
TT Đơn vị, địa 

phương
Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu. Lý 

do không tiếp thu
trong thời gian tập huấn, 
bồi dưỡng tập trung; chi hỗ 
trợ chi phí đi lại cho học 
viên từ cơ quan đến nơi tập 
huấn, bồi dưỡng (một lượt 
đi và về); chi thanh toán 
tiền thuê chỗ nghỉ cho học 
viên trong thời gian tập 
huấn, bồi dưỡng tập trung 
tại cơ sở tập huấn, bồi 
dưỡng (trong trường hợp 
cơ sở tập huấn, bồi dưỡng 
và đơn vị tổ chức tập huấn, 
bồi dưỡng xác nhận không 
bố trí được chỗ nghỉ). 
Căn cứ địa điểm tổ chức 
lớp tập huấn, bồi dưỡng và 
khả năng ngân sách, Sở 
Giáo dục và Đào tạo (cơ 
quan cử học viên của các 
địa phương tham dự các 
lớp tập huấn, bồi dưỡng 
giáo viên, cán bộ quản lý 
cơ sở giáo dục cốt cán), các 
cơ sở giáo dục (cơ quan cử 
học viên tham dự các lớp 
tập huấn, bồi dưỡng giáo 
viên, cán bộ quản lý cơ sở 
giáo dục) sử dụng từ nguồn 
kinh phí chi thường xuyên 
và nguồn kinh phí hợp 
pháp khác để hỗ trợ cho 
giáo viên, cán bộ quản lý 
cơ sở giáo dục được cử đi 
tập huấn, bồi dưỡng các 
khoản chi phí nêu trên đảm 
bảo nguyên tắc: Các khoản 
chi hỗ trợ này phù hợp với 
mức chi hiện hành về chế 
độ công tác phí, chế độ chi 
hội nghị được quy định tại 
Nghị quyết số 
20/2017/NQ-HĐND ngày 
19 tháng 7 năm 2017 của 

thể tại Thông tư số 
83; mặt khác, đối 
với nội dung chi 
này, Sở Giáo dục và 
các cơ sở giáo dục 
trên cơ sở xem xét 
khả năng để sử dụng 
từ nguồn kinh phí 
chi thường xuyên và 
nguồn kinh phí hợp 
pháp khác thực hiện 
hỗ trợ.
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Ý kiến Sở Tài chính
TT Đơn vị, địa 

phương
Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu. Lý 

do không tiếp thu
HĐND tỉnh Quy định mức 
chi chế độ công tác phí, chế 
độ chi hội nghị áp dụng đối 
với các cơ quan, đơn vị 
thuộc tỉnh.

II. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: 
Sở Tư pháp đã có ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 28/BC-STP ngày 11/3/2022. 

Sở Tài chính tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh các dự thảo theo ý kiến thẩm định của 
Sở Tư pháp. 

Trong đó, đối với nội dung: “đối với mức chi quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 
2 đề nghị cơ quan soạn thảo cần quy định rõ thuê chuyên gia tham gia biên soạn là 
chuyên gia trong nước hay ngoài nước và mức chi này trên cơ sở quy định của văn bản 
pháp luật nào”. Sở Tài chính đã tiếp thu và chỉnh sửa tại điểm b, khoản 3 Điều 2 dự 
thảo Nghị quyết.

Trên đây là tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương 
và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị 
quyết HĐND quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản 
lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ 
thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 
sáu HĐND tỉnh khóa X./.

Nơi nhận:   
- UBND tỉnh (b/cáo);        
- Sở Tư pháp (theo dõi);                                                                    
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, HCSN.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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