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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo 

nghị quyết 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

Qua xem xét Tờ trình số 1854/TTr-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh và 
dự thảo nghị quyết 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; làm việc với Sở Tài chính; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 
tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 
04/10/2021 của Bộ Tài chính1 (viết tắt là Thông tư số 83); đồng thời, để các địa 
phương, đơn vị có căn cứ triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ 
sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông, tại kỳ 
họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết 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 là cần 
thiết và đúng thẩm quyền.

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất về phạm vi điều chỉnh, đối 
tượng áp dụng, các nội dung, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện như dự thảo nghị quyết 
UBND tỉnh trình. Ngoài ra, Ban có một số ý kiến như sau:

- Tại khoản 5 Điều 2 (về mức chi tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên 
trong trường hợp mời tham gia giảng dạy tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng): Ban thống nhất 
tổng mức chi tiền công tối đa: 2.000.000 đồng/buổi, được tính cho tất cả các thành viên 
trực tiếp tham gia hướng dẫn, giảng dạy. Để nội dung này chặt chẽ, đảm bảo quy định tại 
khoản 6 Điều 5 Thông tư số 832, Ban đề nghị bổ sung quy định số lượng các thành viên 

1 Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính về ban hành 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: “Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trình HĐND cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở 
địa phương”.
2 6. Chi tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên: “Tổng mức chi tiền công tối đa: 2.000.000 đồng/buổi (một buổi 
giảng được tính bằng 4 tiết học), được tính cho tất cả các thành viên trực tiếp tham gia hướng dẫn, giảng dạy trong 01 buổi 
tập huấn, bồi dưỡng. Số lượng các thành viên tham gia hướng dẫn, giảng dạy trong 1 buổi học do Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quy định”.
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tham gia hướng dẫn, giảng dạy trong 01 buổi tập huấn, bồi dưỡng thực hiện theo quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tại khoản 3 Điều 5 (về tổ chức thực hiện): Để phù hợp với nội dung, căn cứ pháp 
lý nghị quyết và thống nhất với Tờ trình UBND tỉnh đề cập, Ban đề nghị điều chỉnh như 
sau: “Những nội dung khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán quản 
lý kinh phí thực hiện tập huấn, bồi dưỡng giáo viên 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 số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài 
chính về 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”.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về Tờ trình và dự thảo nghị 
quyết. Kính trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Đại biểu mời;
- Văn phòng: CPVP, CV;
- Lưu VT, CTHĐ

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

[daky]
Trần Thị Bích Thu
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