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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo nghị
quyết về đề nghị 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.
Qua xem xét Tờ trình số 1922/TTr-UBND ngày 8/4/2021 của UBND tỉnh về
đề nghị 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 (Nghị quyết 10) và làm việc trực tiếp với Sở Giáo dục
và Đào tạo, các ngành liên quan; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết
quả thẩm tra như sau:
Căn cứ tên gọi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia được quy định tại Thông
tư 04/2017/BGDDT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban
hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung
học phổ thông, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành một số nội dung liên
quan tại Nghị quyết số 10 nêu trên. Tuy nhiên, 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
THPT thay cho Thông tư 04/2017/BGDĐT. Theo đó tên gọi “kỳ thi Trung học phổ
thông quốc gia” quy định tại Nghị quyết số 10 không còn phù hợp. Để đảm bảo các
nội dung chi, mức chi liên quan đến tên gọi nêu trên quy định tại Nghị quyết số 10
được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, Ban thống nhất với đề nghị của
UBND tỉnh về sửa đổi cụm từ “Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia” thành “Kỳ thi
tốt nghiệp trung học phổ thông” tại Nghị quyết 10. Đồng thời Ban cũng đề nghị từ
nay trở đi, khi Trung ương có quy định tên gọi khác nhưng nội dung, tính chất vẫn là
kỳ thi tốt nghiệp THPT, đề nghị HĐND tỉnh thống nhất cho áp dụng như Nghị quyết
10 đã được sửa đổi lần này nhằm tránh việc UBND tỉnh phải đề nghị điều chỉnh, sửa
đổi nghị quyết nhiều lần cho đến khi Trung ương có quy định mới về mức chi phục vụ
các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo.
Việc điều chỉnh Nghị quyết 10 lần này chỉ là điều chỉnh tên gọi phù hợp với
quy định hiện hành, không điều chỉnh nội dung nghị quyết. Vì vậy, Ban đề nghị
HĐND tỉnh xem xét không ban hành Nghị quyết riêng để sửa đổi, bổ sung mà quy
định vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình
và Dự thảo nghị quyết. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Đại biểu khách mời;
- CPVP, CV;
- Lưu VT, TH .
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