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 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

Trả lời Công văn số 5382/UBND-NC ngày 15/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định nội 

dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Quảng Nam, Bộ Nội vụ 

có ý kiến như sau: 

1. Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT1 là quy định áp 

dụng đối với các kỳ thi phổ thông, kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Theo đó, 

việc quy định vận dụng Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT để 

áp dụng đối với việc tổ chức thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại dự thảo Nghị quyết gửi kèm 

theo Công văn số 5382/UBND-NC là không có cơ sở thực hiện. 

2. Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 

228/2016/TT-BTC2, theo đó tại Điều 6 có quy định về quản lý, sử dụng phí 

tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Do vậy, đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện theo đúng quy định tại Điều 6 

Thông tư số 228/2016/TT-BTC. 

Đối với các nội dung chi chưa có quy định cụ thể về mức chi cụ thể, đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam căn cứ vào tình hình thực tế tại địa 

phương và khả năng ngân sách nhà nước để xây dựng nội dung, mức chi cụ thể 

phục vụ cho công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 
                                           
1 Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý 
tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, 
chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực 
2 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng 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 
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theo thẩm quyền quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP3. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Nam./. 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa; 
- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam; 
- Lưu: VT, CCVC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Thừa 
 

                                           
3 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12//2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 
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