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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tiền công thực 

 hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các
kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; chính sách tổ chức ôn tập 

cho học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi trung 
học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 3717/STC-HCSN ngày 24 tháng 12 năm 
2021 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam về việc thẩm định dự thảo Tờ trình UBND 
tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ 
thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; 
chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi trung 
học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu hồ sơ đề 
nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết với các văn bản của Trung ương và địa phương, 
Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN
1. Điểm b khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 

6 năm 2015: “Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh: 3. 
Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, 
môi trường: b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực 
kinh tế, tài nguyên, môi trường: Quyết định dự toán...chi ngân sách địa phương và 
phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; điều chỉnh dự toán ngân sách địa 
phương trong trường hợp cần thiết…;”; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 
2019;

 2.  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
18 tháng 6 năm 2020;
       3. Điểm c khoản 1 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015: 
“Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp: 1. Căn cứ vào 
nhiệm vụ thu, chi ngân sách được cấp trên giao và tình hình thực tế tại địa phương, 
quyết định:  c) Dự toán chi ngân sách địa phương, bao gồm chi ngân sách cấp 
mình …”;

4. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5  năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 



sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật;

5. Khoản 13 Điều 8 và khoản 4 Điều 9 Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 21 
tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn 
bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông: “13. Căn cứ 
vào khả năng kinh phí, vai trò thực tế của từng chức danh quy định tại khoản 4, 
khoản 8, điểm b, c, e khoản 9, khoản 10 và điểm a khoản 12 Điều 8 Thông tư này, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên 
thực hiện các nhiệm vụ thi ởtrung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên 
thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; 4. Ngoài các nội dung và mức chi quy định 
tại Thông tư này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về nội dung, mức chi để tổ 
chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại địa phương, 
bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nhiệm vụ 
chuyênmôn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và nguồn 
ngân sách địa phương.”.  

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết  
 Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dung được quy định tại Điều 1. Tuy nhiên 

đề nghị cơ quan soạn thảo viết lại như sau: 
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dung
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết quy định mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác 

chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; chính sách tổ 
chức ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi trung học phổ thông 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gồm:

a) Mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông các môn văn hóa.

b) Mức chi tiền công thực hiện các nhiệm tại kỳ thi tuyển sinh đầu cấp; kỳ thi 
chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.
       c) Mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 
huyện các môn văn hóa; các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.
       d) Chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi 
trung học phổ thông.

2. Đối tương áp dung
a) Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân có liên quan được cơ quan có thẩm quyền giao thực hiện các nhiệm vụ tại các 
kỳ thi đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

b) Viên chức quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy, nhân viên cấp dưỡng và học 
sinh người dân tộc thiểu số đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông, phổ 
thông dân tộc nội trú của tỉnh.”  



2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với 
hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị Quyết với các quy 
định trong văn bản đã giao cho Hội đồng nhân dân quy định 

a) Thẩm quyền ban hành văn bản

 Phù hợp với quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; quy định tại c khoản 1 Điều 30 Luật Ngân sách 
nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; quy định tại khoản 13 Điều 8 và khoản 4 Điều 
9 Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng 
đối với giáo dục phổ thông

  Nội dung dự thảo Nghị quyết này đã được UBND tỉnh đăng ký trình HĐND 
tỉnh khóa X tại kỳ họp chuyên đề (dự kiến tổ chức tháng 01/2022) tại Công văn số 
5364/UBND-TH ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh.

b) Nội dung của dự thảo Nghị quyết
Về nội dung của dự thảo văn bản đã có ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức có 

liên quan đến dự thảo văn bản. Đến nay, Sở Tài chính  đã tổng hợp ý kiến góp ý và 
có Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành địa 
phương đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tiền công thực hiện các nhiệm 
vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ 
thông; chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi 
trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cơ bản thống nhất với nội dung 
của dự thảo Nghị quyết. 

3. Ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
 a) Về ngôn ngữ được sử dụng trong dự thảo Nghị quyết đảm bảo theo quy định 

tại khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. 
 b) Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: Đề nghị cơ quan soạn thảo thực 

hiện đúng theo quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật và Mẫu số 16. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (quy định 
trực tiếp) – Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Về bố cục của văn bản, đề nghị cơ quan 
soạn thảo viết lại theo hướng như sau: 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Viết lại như hướng dẫn tại khoản tại 1 mục này.

Điều 2. Mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, 
tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

1.  Mức chi tiên công...



2.  Mức chi tiền công thực hiện...  
3.Mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ...

Điều 3. Chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số tham 
dự kỳ thi trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

1.  Nội dung và mức hỗ trợ

a)  Hỗ trợ học sinh là người....
b)  Hỗ trợ...
c) Hỗ trợ viên chức quản lý...
d)  Hỗ trợ nhân viên cấp dưỡng...
2. Thời gian...
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn ngân sách địa phương...
Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh...
2. Thường trực Hội đổng nhân dân...

3. Những nội dung...”
       III. KẾT LUẬN
       Đề nghị Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam nghiên cứu các nội dung thẩm định tại 
mục II của Báo cáo này để tiến hành hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết cho phù hợp với 
quy định của pháp luật hiện hành; hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo trình UBND tỉnh theo 
quy định. Đồng thời, gửi Sở Tư pháp Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để 
theo dõi.

       Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyếtquy định 
mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham 
dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh 
người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam./. 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL(1)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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