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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Nam, ngày    tháng   năm 2019 

 

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN 

Góp ý cho dự thảo Nghị quyết Quy định về mức chi phục vụ các kỳ thi 

trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục và đào tạo từ năm 

học 2019 - 2020 đến năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

I. Hình thức lấy ý kiến: Góp ý trực tiếp và góp ý bằng văn bản 

II. Tổng hợp những nội dung các ý kiến góp ý cho dự thảo 

1. Góp ý bằng văn bản 

Sở GDĐT ban hành Công văn số 1219/SGDĐT-VP ngày 06 tháng 8 năm 2019 

về việc góp ý dự thảo Đề án quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong phạm vi nhiệm 

vụ chuyên môn của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, và nhận được ý kiến 

phúc đáp từ các đơn vị : UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Ban Dân tộc tỉnh 

Quảng Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Trong đó, các đơn vị đều cơ 

bản thống nhất như dự thảo, riêng Sở KHĐT có ý kiến sau: “Đề nghị Sở GDĐT phối 

hợp, nghiên cứu thêm ý kiến góp ý của Sở Tài chính về việc nâng mức chi cho các kỳ 

thi theo đúng quy định của Luật Ngân sách và Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-

BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và 

Đào tạo”. Về vấn đề này, Sở GDĐT đã có buổi làm việc với Sở Tài chính. 

2. Góp ý trực tiếp 

Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở GDĐT báo cáo Đề 

án Quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn của 

ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, có sự tham dự của lãnh đạo các Ban: 

Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tài chính, 

Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh. Tại cuộc họp, Sở GDĐT đã tiếp thu những ý 

kiến góp ý của các đơn vị để hoàn chỉnh dự thảo Đề án, cụ thể như sau: 

- Thống nhất đổi tên từ “Đề án Quy định mức chi phục vụ các kỳ thi 

trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn 

tỉnh” thành “ Đề án Quy định về mức chi phục vụ các kỳ thi trong phạm vi 

nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục và đào tạo từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Thống nhất toàn bộ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch số 

66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính và 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 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 (gọi tắt là 

TTLT số 66) được thực hiện theo mức 100% mức chi tại TTLT số 66. Đối tượng 
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khác thuộc phạm vi chuyên môn của ngành được thực hiện theo mức 80% mức 

chi tại TTLT số 66. 

- Thống nhất bổ sung nội dung chi và mức chi trong kỳ thi THPT quốc gia 

chưa có quy định mức chi cụ thể và mức chi hỗ trợ CBQL, giáo viên, nhân viên 

và học sinh người DTTS tại các trường THPT miền núi, trường PTDTNT có tổ 

chức dạy bồi dưỡng chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia. 

 

 
 

                    Cán bộ tổng hợp 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

       GIÁM ĐỐC 

 

 
 HÀ THANH QUỐC 


