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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, 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 THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

 Sau khi xem xét Tờ trình số 9410/TTr-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh 
về đề nghị 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 THPT  
trên địa bàn tỉnh”; làm việc trực tiếp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục - Đào tạo; Ban Văn 
hóa - Xã hội báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

Trên cơ sở quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT 
ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo1 (Thông tư 66) và tình 
hình thực tiễn của tỉnh; HĐND tỉnh khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 10/2019/NQ-
HĐND ngày 03/10/2019 quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục 
và đào tạo; chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ 
thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết 10). Việc thực hiện Nghị quyết 10 
đã tạo điều kiện đảm bảo phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi của ngành giáo 
dục và đào tạo trong thời gian qua. 

Ngày 11/8/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 69/2021/TT-BTC2 (Thông 
tư 69) có hiệu lực từ ngày 01/10/2021 thay thế Thông tư 66. Nhằm tạo cơ sở, căn cứ 
cho các địa phương, đơn vị bố trí kinh phí tổ chức và tham dự các kỳ thi giáo dục phổ 
thông trên địa bàn tỉnh và thực hiện chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh người dân 
tộc thiểu số, tại kỳ họp lần này UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 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 THPT trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị 
quyết 10) là cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

1 Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và 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 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 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của 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.
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Qua thẩm tra, Ban cơ bản thống nhất phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, 
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 THPT trên địa bàn tỉnh; nguồn kinh phí thực 
hiện như dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình. 

Ngoài ra, Ban có một số ý kiến sau:
- Tại khoản 4 Điều 2 dự thảo Nghị quyết: Đề nghị điều chỉnh thành “Trường 

hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức từng kỳ thi, cuộc thi có quy 
định các chức danh ngoài các chức danh đã được quy định tại các phụ lục 1, 2, 3 thì 
được áp dụng theo mức tiền công đối với chức danh Ủy viên Hội đồng thi không quá 
hệ số 1,0 đối với Trưởng và 0,9 đối với Phó trưởng” để các mức chi được quy định 
phù hợp, hài hòa, tương ứng với các chức danh đã quy định tại dự thảo Nghị quyết 
nêu trên.

- Về nội dung chi, mức chi tại điểm a, d khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị quyết 
được tính theo tháng. Trong thực tế những năm gần đây, thời gian kết thúc năm 
học đến khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thường kéo dài trên 01 
tháng. Do vậy, để tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện nghị quyết, Ban đề 
nghị bổ sung nội dung: “Trường hợp thời gian thực hiện dưới 15 ngày thì được 
hưởng 50%, từ 15 ngày trở lên thì được hưởng 100% mức chi quy định điểm a, d 
khoản 1” vào Điều 3 dự thảo Nghị quyết.

- Sau khi Nghị quyết được thông qua, đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo triển khai 
thực hiện nghị quyết. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp Trung ương có thay 
đổi các mức chi nêu trên, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Văn hóa - Xã hội về Tờ trình và dự thảo Nghị 
quyết. Kính trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Đại biểu mời;
- VP: CPVP, CV;
- Lưu VT.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

[daky]
Trần Thị Bích Thu
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