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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số: 107/BC-HĐND Quảng Nam, ngày 30 tháng 10 năm 2020 

  

BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và Dự thảo nghị quyết 

quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

Qua xem xét Tờ trình số 6031/TTr-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh và 

Dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng 

công chức, viên chức và thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam; Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

I. Về sự cần thiết, căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành 

Để tạo điều kiện thuận lợi trong tuyển dụng công chức, viên chức và nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức khi tỉnh được phân cấp tổ chức thi, xét nâng 

ngạch theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ1 so với trước đây. Đồng 

thời, khắc phục các vướng mắc trong bố trí và thanh quyết toán kinh phí khi vận 

dụng Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ 

Giáo dục & Đào tạo2, Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh3 để tổ 

chức các cuộc thi trong thời gian qua. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh xem xét, quyết định nội dung, mức chi tuyển dụng công chức, viên chức và nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh là cần thiết, đúng thẩm 

quyền HĐND tỉnh quy định tại điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước 

năm 2015; Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; khoản 

3 Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ và đã được 

các Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho ý kiến 

theo quy trình. 

II. Về nội dung 

 UBND tỉnh đề nghị quy định 50 nội dung chi cho công tác tuyển dụng công 

chức, viên chức và nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, áp dụng thống 

                                                 
1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi quy định về tuyển dụng 

công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 
2 Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ 

Giáo dục & Đào tạo 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; 
3 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam 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 tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam. 



 

 

nhất đối với các kỳ thi do tỉnh, huyện tổ chức (kể cả khối Đảng, Mặt trận Tổ 

quốc). Qua xem xét, Ban Pháp chế có một số ý kiến như sau: 

1. Về tên gọi nghị quyết, phạm vi điều chỉnh 

Hình thức xét nâng ngạch công chức đã được quy định tại Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; do vậy để bao 

quát các hình thức nâng ngạch, đề nghị quy định rõ phạm vi điều chỉnh và tên 

gọi nghị quyết thành “quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, 

viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam”.  

2. Về đối tượng áp dụng 

Ban đề nghị điều chỉnh đối tượng áp dụng là “(1) Cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động được triệu tập, trưng dụng thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng 

công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. 

(2) Các tổ chức, đơn vị và cá nhân khác có liên quan”. 

3. Về nội dung và mức chi  

Ban cơ bản thống nhất nội dung chi, tuy nhiên mức chi một số nội dung 

(như Ban coi thi, Ban Kiểm tra sát hạch) UBND tỉnh đề nghị khá cao, chưa 

tương đồng với các kỳ thi khác; do vậy Ban đề nghị: 

a) Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ 

quan cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền triệu tập, trưng dụng phục vụ 

các kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức (gọi chung là các kỳ thi) mức chi bồi dưỡng bằng mức quy định tại phụ lục  

Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Trường hợp Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND chưa quy định như: Chi bồi dưỡng trách nhiệm Ban Kiểm 

tra phiếu đăng ký dự tuyển, Ban Kiểm tra sát hạch, bộ phận phục vụ Ban phách), 

Ban đề nghị được hưởng mức chi tương đương như Ban coi thi đã được quy định 

tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND; chi công tác ra đề thi, bồi dưỡng tổ chức 

chấm thi như đề nghị của UBND tỉnh. 

b) Đối tượng ngoài quy định nêu trên, các nội dung mang tính chất thuê 

dịch vụ được áp dụng mức chi như đề nghị của UBND tỉnh. 

c) Quy định rõ “chi bồi dưỡng” thay vì “phụ cấp trách nhiệm” như UBND 

tỉnh đề nghị.  

d) Đối với nội dung chi biên soạn, thẩm định tài liệu và hướng dẫn ôn tập: 

Đề nghị quy định mức chi cho nội dung biên soạn, thẩm định tài liệu (tính theo 

môn) 1 triệu đồng/môn và mức chi cho hướng dẫn ôn tập (tính theo buổi) 1,2 

triệu đồng/người/buổi.  

4. Về nguồn kinh phí thực hiện: 

Theo dự thảo, đơn vị sự nghiệp công lập cũng thuộc đối tượng áp dụng nghị 

quyết (đơn vị); mặc khác, theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ4 và 

                                                 
4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; 



 

 

Thông tư 228/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính5 các đơn vị này đã được trích lại 

một phần phí dự thi dự tuyển. Theo đó, Ban đề nghị bổ sung nội dung về nguồn 

kinh phí thực hiện và điều chỉnh thành: “Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo 

theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, nguồn thu phí được trích lại và các 

nguồn thu khác theo quy định của pháp luật” để đảm bảo phù hợp với nội dung 

quy định về đối tượng áp dụng và quy định Luật Ngân sách Nhà nước, Thông tư 

228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. 

5. Các vấn đề khác  

a) Ban đề nghị bổ sung 01 điều (Điều 4) quy định về nguyên tắc áp dụng 

nội dung, mức chi phục vụ các kỳ thi như sau: 

- Trường hợp một đối tượng cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ trong cùng 

kỳ thi thì được hưởng 01 mức bồi dưỡng cao nhất. 

- Thời gian được hưởng mức chi theo quy định tại nghị quyết này là thời 

gian thực tế thực hiện nhiệm vụ theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

- Trường hợp văn bản dẫn chiếu được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng 

các văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng quy định tại văn bản sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.  

b) Điều chỉnh phần căn cứ pháp lý theo hướng loại bỏ các văn bản không 

liên quan trực tiếp nội dung nghị quyết như: Luật Cán bộ, công chức ngày 

13/11/2008, Luật Viên chức ngày 15/11/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và Luật Viên chức ngày 

15/11/2010. 

c) Quy định rõ nghị quyết được áp dụng đến khi Trung ương có quy định 

mới về nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi (xét) 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. 

(Nội dung chỉnh sửa chi tiết kèm theo dự thảo nghị quyết) 

d) Sau khi HĐND tỉnh thống nhất thông qua Quy định nội dung, mức chi tổ 

chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng 

hạng viên chức, đề nghị UBND tỉnh: 

- Khẩn trương hoàn tất các công việc liên quan để tổ chức thi tuyển công 

chức năm 2020 trong thời gian sớm nhất.  

- Tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong phối hợp các cơ quan liên quan tổ 

chức thi tuyển công chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, kịp thời 

kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện tạo sự 

chủ động của tỉnh trong công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch trong thời gian đến. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về quy định nội 

dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch 

                                                 
5 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên 

chức. 



 

 

công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; kính trình HĐND 

tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh 

- Đại biểu khách mời; 

- VPHĐND: CPVP, TH; 

- Lưu VT. 
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