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Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi Nội dung chi Mức chi Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi

1
Phụ cấp trách nhiệm Ban 

Chỉ đạo thi cấp tỉnh  

Tiền công cho thành viên 

Ban Tổ chức  

Tiền công cho thành viên 

Ban Tổ chức  

- Trưởng ban đồng/người/ngày 350.000 - Trưởng ban - Trưởng ban đồng/người/ngày 400.000 114,3

 - Phó Trưởng ban đồng/người/ngày 315.000  - Phó Trưởng ban  - Phó Trưởng ban đồng/người/ngày 320.000 101,6

 - Ủy viên, thư ký đồng/người/ngày 280.000  - Ủy viên  - Ủy viên đồng/người/ngày 280.000 100,0

 - Thư ký  - Thư ký đồng/người/ngày 200.000

 - Nhân viên phục vụ  - Nhân viên phục vụ đồng/người/ngày 160.000

2
Phụ cấp trách nhiệm Hội 

đồng thi

Tiền công cho thành viên 

Hội đồng thi

Tiền công cho thành viên 

Hội đồng thi

- Chủ tịch đồng/người/ngày 350.000  - Chủ tịch  - Chủ tịch đồng/người/ngày 400.000 114,3

 - Phó Chủ tịch đồng/người/ngày 315.000  - Phó Chủ tịch  - Phó Chủ tịch đồng/người/ngày 320.000 101,6

- Ủy viên đồng/người/ngày 280.000  - Ủy viên  - Ủy viên đồng/người/ngày 280.000 100,0

3
Phụ cấp trách nhiệm Ban 

thư ký Hội đồng thi

Tiền công cho thành viên 

Ban thư ký Hội đồng thi

Tiền công cho thành viên 

Ban thư ký Hội đồng thi

- Trưởng ban đồng/người/ngày 300.000  - Trưởng ban  - Trưởng ban đồng/người/ngày 350.000 116,7

 - Phó Trưởng ban đồng/người/ngày 250.000  - Phó Trưởng ban  - Phó Trưởng ban đồng/người/ngày 280.000 112,0

- Ủy viên đồng/người/ngày 210.000  - Ủy viên  - Ủy viên đồng/người/ngày 245.000 116,7

4
Phụ cấp trách nhiệm Ban 

ra đề thi

Tiền công cho thành viên 

Ban ra đề thi

Tiền công cho thành viên 

Ban ra đề thi

Áp dụng cách thức 

tính toán tiền công 

theo ngày cho từng 

chức danh nhưng 

không phân biệt 

trình độ đào tạo và 

thâm niên công tác 

theo mức lương quy 

định tại điều 3, điều 

4 Thông tư số 

02/2015/TT-

BLĐTBXH

Như trên

Như trên

(Kèm theo Tờ  trình số              /TTr-UBND ngày        /       /2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT

 Mức chi theo quy định tại Nghị quyết 10/2019/NQ-

HĐND 
 Quy định tại Thông tư 69/2021/TT-BTC  Đề xuất mức chi lần này So với 

mức chi 

tại Nghị 

quyết 10

Ghi chú

Phụ lục II

MỨC TIỀN CÔNG CHO CHỨC DANH LÀ THÀNH VIÊN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TẠI KỲ THI TUYỂN SINH ĐẦU CẤP, KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP 

TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
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Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi Nội dung chi Mức chi Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi

TT

 Mức chi theo quy định tại Nghị quyết 10/2019/NQ-

HĐND 
 Quy định tại Thông tư 69/2021/TT-BTC  Đề xuất mức chi lần này So với 

mức chi 

tại Nghị 

quyết 10

Ghi chú

    - Trưởng ban đồng/người/ngày 350.000  - Trưởng ban  - Trưởng ban đồng/người/ngày 350.000 100,0

 - Phó trưởng ban trực đồng/người/ngày 315.000

 - Phó trưởng ban đồng/người/ngày 280.000  - Phó trưởng ban  - Phó trưởng ban đồng/người/ngày 280.000 100,0

 - Ủy viên, thư ký, bảo vệ 

vòng trong (24/24)
đồng/người/ngày 230.000

 - Ủy viên, thư ký, bảo vệ 

vòng trong (24/24)

 - Ủy viên, thư ký, bảo vệ 

vòng trong (24/24)
đồng/người/ngày 245.000 106,5

 - Ủy viên, thư ký, phục vụ, 

bảo vệ vòng ngoài
đồng/người/ngày 115.000

 - Ủy viên, thư ký, bảo vệ 

vòng ngoài

 - Ủy viên, thư ký, bảo vệ 

vòng ngoài
đồng/người/ngày 140.000 121,7

5
Phụ cấp trách nhiệm Ban 

in sao đề thi

Tiền công cho thành viên 

Ban in sao đề thi

Tiền công cho thành viên 

Ban in sao đề thi

 - Trưởng ban đồng/người/ngày 300.000  - Trưởng ban  - Trưởng ban đồng/người/ngày 350.000 116,7

 - Phó trưởng ban đồng/người/ngày 260.000  - Phó trưởng ban  - Phó trưởng ban đồng/người/ngày 280.000 107,7

 - Ủy viên, thư ký đồng/người/ngày 210.000
 - Ủy viên, thư ký làm việc 

cách ly

 - Ủy viên, thư ký làm việc 

cách ly
đồng/người/ngày 245.000 116,7

 - Công an bảo vệ vòng 

trong (24/24)
đồng/người/ngày 210.000

 - Nhân viên phục vụ, 

Công an, bảo vệ làm việc 

cách ly

 - Nhân viên phục vụ, 

Công an, bảo vệ làm việc 

cách ly

đồng/người/ngày 210.000 100,0

 - Công an bảo vệ vòng 

ngoài, phục vụ
đồng/người/ngày 115.000

 - Nhân viên phục vụ, 

Công an, bảo vệ vòng 

ngoài

 - Nhân viên phục vụ, 

Công an, bảo vệ vòng 

ngoài

đồng/người/ngày 140.000 121,7

6

Phụ cấp trách nhiệm cho 

Ban vận chuyển và bàn 

giao đề thi, bài thi

Tiền công cho thành viên 

bộ phận vận chuyển đề 

thi

Tiền công cho thành viên 

bộ phận vận chuyển đề 

thi

 - Trưởng ban đồng/người/ngày 265.000
 - Thành viên bộ phận vận 

chuyển đề thi
Như trên

 - Thành viên bộ phận vận 

chuyển đề thi
đồng/người/ngày 250.000

 - Phó trưởng ban đồng/người/ngày 250.000

 - Ủy viên đồng/người/ngày 210.000

 - Công an, bảo vệ, phục vụ đồng/người/ngày 100.000

7
Phụ cấp trách nhiệm cho

Ban coi thi

Tiền công cho thành viên 

Hội đồng/Ban coi thi

Tiền công cho thành viên 

Hội đồng/Ban coi thi

- Trưởng ban đồng/người/ngày 265.000 - Trưởng ban - Trưởng ban đồng/người/ngày 300.000 113,2

- Các phó trưởng ban đồng/người/ngày 250.000  - Phó trưởng ban  - Phó trưởng ban đồng/người/ngày 270.000 108,0

- Trưởng điểm thi đồng/người/ngày 250.000

Như trên

Như trên

Như trên



3

Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi Nội dung chi Mức chi Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi

TT

 Mức chi theo quy định tại Nghị quyết 10/2019/NQ-

HĐND 
 Quy định tại Thông tư 69/2021/TT-BTC  Đề xuất mức chi lần này So với 

mức chi 

tại Nghị 

quyết 10

Ghi chú

- Các phó trưởng điểm đồng/người/ngày 230.000

- Ủy viên, thư ký, cán bộ

coi thi, cán bộ giám sát
đồng/người/ngày 210.000

- Ủy viên, thư ký, giám

thị
 - Ủy viên, thư ký, giám thị đồng/người/ngày 240.000 114,3

- Trật tự viên, y tế, công an,

phục vụ
đồng/người/ngày 100.000   - Công an, bảo vệ   - Công an, bảo vệ đồng/người/ngày 120.000 120,0

8
Phụ cấp trách nhiệm cho 

Ban làm phách

Tiền công cho thành viên 

Ban/Tổ làm phách

Tiền công cho thành viên 

Ban/Tổ làm phách

 - Trưởng ban đồng/người/ngày 300.000 - Trưởng ban/Tổ trưởng - Trưởng ban/Tổ trưởng đồng/người/ngày 300.000 100,0

- Các phó trưởng ban đồng/người/ngày 250.000  - Phó trưởng ban  - Phó trưởng ban đồng/người/ngày 270.000 108,0

 - Các ủy viên đồng/người/ngày 210.000
- Ủy viên, thư ký làm việc

cách ly

- Ủy viên, thư ký làm việc

cách ly
đồng/người/ngày 240.000 114,3

-Nhân viên phục vụ, bảo

vệ làm việc cách ly

-Nhân viên phục vụ, bảo

vệ làm việc cách ly
đồng/người/ngày 180.000

-Nhân viên phục vụ, bảo

vệ vòng ngoài

-Nhân viên phục vụ, bảo

vệ vòng ngoài
đồng/người/ngày 120.000

9

Phụ cấp trách nhiệm cho

Ban Chấm thi, Ban Phúc

khảo, thẩm định

Tiền công cho Hội

đồng/Ban chấm thi tự

luận, Hội đồng/Ban phúc

khảo tự luận, Hội

đồng/Ban chấm thẩm

định bài thi

Tiền công cho Hội

đồng/Ban chấm thi tự

luận, Hội đồng/Ban phúc

khảo tự luận, Hội

đồng/Ban chấm thẩm

định bài thi

- Trưởng ban đồng/người/ngày 300.000   - Trưởng ban   - Trưởng ban đồng/người/ngày 300.000 100,0

- Phó trưởng ban thường

trực
đồng/người/ngày 275.000

- Các phó trưởng ban đồng/người/ngày 250.000  - Phó trưởng ban  - Phó trưởng ban đồng/người/ngày 270.000 108,0

- Các ủy viên, thư ký; kỹ

thuật viên
đồng/người/ngày 210.000

  - Ủy viên, thư ký, kỹ 

thuật viên 

  - Ủy viên, thư ký, kỹ 

thuật viên 
đồng/người/ngày 240.000 114,3

- Công an, bảo vệ, y tế,

phục vụ
đồng/người/ngày 115.000

  - Nhân viên phục vụ, 

công an, bảo vệ 

  - Nhân viên phục vụ, 

công an, bảo vệ 
đồng/người/ngày 120.000 104,3

Như trên

Như trên

Như trên



4

Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi Nội dung chi Mức chi Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi

TT

 Mức chi theo quy định tại Nghị quyết 10/2019/NQ-

HĐND 
 Quy định tại Thông tư 69/2021/TT-BTC  Đề xuất mức chi lần này So với 

mức chi 

tại Nghị 

quyết 10

Ghi chú

10 Tổ chức chấm thi

 Tiền công chấm bài, 

chấm phúc khảo bài thi 

tự luận; chấm thi, chấm 

phúc khảo bài thi trắc 

nghiệm; chấm thẩm định 

bài thi tự luận  

 Tiền công chấm bài, 

chấm phúc khảo bài thi 

tự luận; chấm thi, chấm 

phúc khảo bài thi trắc 

nghiệm; chấm thẩm định 

bài thi tự luận  

- Chấm bài thi tự luận, bài

thi nói và bài thi thực hành
đồng/bài 18.000

  - Chấm bài, chấm phúc 

khảo bài thi tự luận; chấm 

thẩm định bài thi tự luận  

  - Chấm bài, chấm phúc 

khảo bài thi tự luận; chấm 

thẩm định bài thi tự luận 

kỳ thi tuyển sinh vào lớp 

10 các trường THPT 

chuyên và kỳ thi chọn học 

sinh giởi cấp tỉnh 

đồng/người/ngày 

(số lượng bài thi 

mỗi cán bộ phải 

hoàn thành 

trong ngày là 

06 bài )

  - Chấm bài, chấm phúc 

khảo bài thi tự luận; chấm 

thẩm định bài thi tự luận 

kỳ thi tuyển sinh đầu cấp 

khác 

đồng/người/ngày 

(số lượng bài thi 

mỗi cán bộ phải 

hoàn thành 

trong ngày là 

10 bài )

+ Chi cho cán bộ thuộc tổ

xử lý bài thi trắc nghiệm
đồng/người/ngày 350.000

  - Chấm bài, chấm phúc 

khảo bài thi trắc nghiệm 

  - Chấm bài, chấm phúc 

khảo bài thi trắc nghiệm 

đồng/người/ngày 

(số lượng bài thi 

mỗi cán bộ phải 

hoàn thành 

trong ngày là 

80 bài)

300.000

Áp dụng cách thức 

tính toán tiền công 

theo ngày cho người 

chấm thi nhưng 

không phân biệt 

trình độ đào tạo và 

thâm niên công tác 

theo mức lương quy 

định tại điều 3, điều 

4 Thông tư số 

02/2015/TT-

BLĐTBXH. Số 

lượng bài thi mỗi 

cán bộ chấm thi 

phải chấm hoàn 

thành trong một 

ngày theo quy định 

của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và các địa 

phương

200.000
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Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi Nội dung chi Mức chi Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi

TT

 Mức chi theo quy định tại Nghị quyết 10/2019/NQ-

HĐND 
 Quy định tại Thông tư 69/2021/TT-BTC  Đề xuất mức chi lần này So với 

mức chi 

tại Nghị 

quyết 10

Ghi chú

  + Khoán chấm bài trắc 

nghiệm (bao gồm cả máy 

móc, thiết bị chấm thi trắc 

nghiệm)

đồng/bài 4.000

 - Cán bộ chấm phúc khảo 

bài thi
đồng/người/ngày 160.000

 - Cán bộ chấm thẩm định 

bài thi 
đồng/người/ngày 160.000

11

Các nhiệm vụ khác có liên

quan đến việc tổ chức các

kỳ thi, cuộc thi, hội thi

- Chi phụ cấp trách nhiệm 

giám sát, thanh tra, kiểm tra 

trước, trong và sau khi thi 

+ Trưởng đoàn đồng/người/ngày 240.000

+ Thành viên đồng/người/ngày 170.000

+ Thanh tra viên độc lập        đồng/người/ngày 200.000

12 Ra đề thi Tiền công ra đề thi Tiền công ra đề thi

Tiền công xây dựng và 

phê duyệt ma trận đề thi 

và bản đặc tả đề thi (Chủ 

trì; các thành viên)

Tiền công xây dựng và phê 

duyệt ma trận đề thi và bản 

đặc tả đề thi 

điểm a, khoản 

8, điều 8, TT 

69

 - Chủ trì đồng/người/ngày 500.000

 Thông tư 69 không quy định HĐND tỉnh quy định nội 

dung chi, mức chi này 

Áp dụng cách thức 

tính toán tiền công 

theo ngày cho từng 

chức danh nhưng 

không phân biệt 

trình độ đào tạo và 

thâm niên công tác 

theo mức lương quy 

định tại Điều 3, 

Điều 4 Thông tư số 

02/2015/TT-

BLĐTBXH
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Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi Nội dung chi Mức chi Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi

TT

 Mức chi theo quy định tại Nghị quyết 10/2019/NQ-

HĐND 
 Quy định tại Thông tư 69/2021/TT-BTC  Đề xuất mức chi lần này So với 

mức chi 

tại Nghị 

quyết 10

Ghi chú

 - Các thành viên đồng/người/ngày 400.000

 Ra đề đề xuất đối với câu 

tự luận

đồng/đề theo 

phân môn
815.000

Tiền công ra đề đề xuất 

đối với đề thi tự luận

Thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông: tối 

đa 600.000 đồng/đề; 

Thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia: 

tối đa 1.000.000 

đồng/đề theo phân 

môn; Thi chọn học 

sinh vào đội tuyển 

quốc gia dự thi 

Olympic quốc tế: tối 

đa 1.500.000 

đồng/đề theo phân 

môn

Tiền công ra đề đề xuất đối 

với đề thi tự luận

đồng/đề theo 

phân môn
600.000

điểm b, khoản 

8, điều 8, TT 

69

 Chi cho cán bộ ra đề thi 

chính thức và dự bị 
đồng/người/ngày 750.000

Tiền công ra đề thi chính 

thức và dự bị có kèm theo 

đáp án, biểu điểm

Áp dụng cách thức 

tính toán tiền công 

theo ngày cho người 

ra đề thi nhưng 

không phân biệt 

trình độ đào tạo và 

thâm niên công tác 

theo mức lương quy 

định tại Điều 3, 

Điều 4 Thông tư số 

02/2015/TT-

BLĐTBXH

Tiền công ra đề thi chính 

thức và dự bị có kèm theo 

đáp án, biểu điểm

đồng/người/ngày 750.000
điểm c, khoản 

8, điều 8, TT 

69

13
Tiền công xây dựng 

ngân hàng câu hỏi thi

Tiền công xây dựng ngân 

hàng câu hỏi thi

Áp dụng cách thức 

tính toán tiền công 

theo ngày cho từng 

chức danh nhưng 

không phân biệt 

trình độ đào tạo và 

thâm niên công tác 

theo mức lương quy 

định tại Điều 3, 

Điều 4 Thông tư số 

02/2015/TT-

BLĐTBXH
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Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi Nội dung chi Mức chi Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi

TT

 Mức chi theo quy định tại Nghị quyết 10/2019/NQ-

HĐND 
 Quy định tại Thông tư 69/2021/TT-BTC  Đề xuất mức chi lần này So với 

mức chi 

tại Nghị 

quyết 10

Ghi chú

a)

Tiền công xây dựng và 

phê duyệt ma trận đề thi 

và bản đặc tả đề thi (Chủ 

trì; các thành viên)

Tiền công xây dựng và phê 

duyệt ma trận đề thi và bản 

đặc tả đề thi 

điểm b, khoản 

9, điều 8, TT 

69

 - Chủ trì đồng/người/ngày 400.000

 - Các thành viên đồng/người/ngày 320.000

b)
Tiền công soạn thảo, rà 

soát, chỉnh sửa

điểm c, khoản 

9, điều 8, TT 

69

 - Tiền công soạn thảo câu 

hỏi thô

tối đa 70.000 

đồng/câu

Tiền công soạn thảo câu 

hỏi thô
đồng/câu 55.000

bằng 78,5% 

mức chi tối đa 

tại TT (do làm 

tròn số)

 - Tiền công rà soát, chọn 

lọc, thẩm định và biên tập 

câu hỏi

tối đa 60.000 

đồng/câu

Tiền công rà soát, chọn 

lọc, thẩm định và biên tập 

câu hỏi

đồng/câu 50.000

bằng 78,5% 

mức chi tối đa 

tại TT (do làm 

tròn số)

 - Tiền công chỉnh sửa câu 

hỏi sau thử nghiệm

tối đa 50.000 

đồng/câu

Tiền công chỉnh sửa câu 

hỏi sau thử nghiệm
đồng/câu 40.000

bằng 80% mức 

chi tối đa tại 

TT

 - Tiền công chỉnh sửa lại 

các câu hỏi sau khi thử 

nghiệm đề thi

tối đa 35.000 

đồng/câu

Tiền công chỉnh sửa lại các 

câu hỏi sau khi thử nghiệm 

đề thi

đồng/câu 30.000

bằng 85% mức 

chi tối đa tại 

TT (do làm 

tròn số)

 - Tiền công rà soát, lựa 

chọn và nhập các câu hỏi 

vào ngân hàng câu hỏi thi 

theo hướng chuẩn hóa

tối đa 10.000 

đồng/câu.

Tiền công rà soát, lựa chọn 

và nhập các câu hỏi vào 

ngân hàng câu hỏi thi theo 

hướng chuẩn hóa

đồng/câu 10.000

bằng 100% 

mức chi tối đa 

tại TT (do mức 

chi thấp)

Áp dụng cách thức 

tính toán tiền công 

theo ngày cho từng 

chức danh nhưng 

không phân biệt 

trình độ đào tạo và 

thâm niên công tác 

theo mức lương quy 

định tại Điều 3, 

Điều 4 Thông tư số 

02/2015/TT-

BLĐTBXH



8

Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi Nội dung chi Mức chi Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi

TT

 Mức chi theo quy định tại Nghị quyết 10/2019/NQ-

HĐND 
 Quy định tại Thông tư 69/2021/TT-BTC  Đề xuất mức chi lần này So với 

mức chi 

tại Nghị 

quyết 10

Ghi chú

c)

Tiền công thuê chuyên gia 

định cỡ câu trắc nghiệm 

(Chủ trì; các thành viên)

Tiền công thuê chuyên gia 

định cỡ câu trắc nghiệm 

điểm e, khoản 

9, điều 8, TT 

69

 - Chủ trì đồng/người/ngày 500.000

 - Các thành viên đồng/người/ngày 400.000

Áp dụng cách thức 

tính toán tiền công 

theo ngày cho từng 

cá nhân nhưng 

không phân biệt 

trình độ đào tạo và 

thâm niên công tác 

theo mức lương quy 

định tại Điều 3, 

Điều 4 Thông tư số 

02/2015/TT-

BLĐTBXH


