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BÁO CÁO 

GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH 

Về 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; chính sách hỗ trợ 

ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số dự kỳ thi THPT quốc gia giai 

đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

 Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tại Báo cáo số 

89/BC-STP  đối với 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; Sở GDĐT 

báo cáo giải trình về việc tiếp thu ý kiến thẩm định như sau: 

I. Những nội dung đã tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định 

1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Sở GDĐT đã tiếp thu và điều chỉnh nội dung quy định về đối tượng áp 

dụng theo yêu cầu của Sở Tư pháp. 

a) Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản 

trong hệ thống pháp luật, sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với 

các quy định trong văn bản đã giao cho HĐND quy định chi tiết 

- Về việc cần có ý kiến bằng văn bản của Sở Tài chính:  

Sở GDĐT đã 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 đến các 

đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, 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. 

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Sở GDĐT ban hành Công văn số 

1310/SGDĐT-VP gửi Sở Tài chính đề nghị góp ý lần hai, và nhận được phúc đáp 

của Sở Tài chính tại Công văn số 2298/STC-HCSN ngày 03 tháng 9 năm 2019. 

Theo đó, Sở GDĐT thống nhất đổi tên Nghị quyết thành “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; chính sách hỗ trợ ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số dự kỳ 

thi THPT quốc gia giai đoạn2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” 
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- Làm rõ nội dung tại Điều 3 dự thảo Nghị quyết: Về nội dung này, Sở 

GDĐT đã nghiên cứu và điều chỉnh cho phù hợp. 

1.2. Ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 

Sở GDĐT đã xây dựng lại bố cục Nghị quyết theo hướng thẩm định của 

Sở Tư pháp. 

2. Những nội dung khác với ý kiến thẩm định: Không 

 Trên đây là báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở GDĐT  

Quảng Nam về 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; chính sách 

hỗ trợ ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số dự kỳ thi THPT quốc gia giai 

đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Rất mong sự quan tâm của cơ quan có thẩm quyền để Dự thảo này sớm 

được thông qua và ban hành./. 

  

Nơi nhận : 
 -UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Tư pháp (để phối hợp);                                                                                  

- Lưu VT, VP. 

               GIÁM ĐỐC 

         (đã ký) 

          HÀ THANH QUỐC 

 

  

 


