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TỜ TRÌNH
Đề nghị trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 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

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 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;

Thực hiện Công văn 5364/UBND-TH ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam, 

Sở Tài chính đã dự thảo, đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các 
địa phương, đơn vị và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; đồng thời, đã gửi lấy ý kiến 
của 24 thành viên UBND tỉnh.

Nay, Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét duyệt ký trình kỳ họp thứ 
năm HĐND tỉnh khóa X xem xét ban hành 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.

Hồ sơ kèm theo, gồm:  
- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh  và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
- Bản chụp Công văn góp ý của các địa phương, đơn vị và Công văn thẩm định 

của Sở Tư pháp.
- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

và thẩm định của Sở Tư pháp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HCSN.

GIÁM ĐỐC
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