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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 Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X. 

 Căn cứ 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; 

 Căn cứ khả năng cân đối ngân sách và tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn; 

UBND tỉnh kính trình HĐND 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 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với các nội dung chính sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Theo Thông tư liên tịch số 66 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; HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10 

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 

Trung học Phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 3506 ngày 05/11/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

10 ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh. 

Căn cứ các quy định trên, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã đảm bảo kinh 

phí để tổ chức các kỳ thi trong ngành giáo dục, đặc biệt đảm bảo phục vụ công tác 

chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và các kỳ thi tuyển sinh vào 

lớp 10 tại các trường Trung học Phổ thông chuyên, trường Phổ thông Dân tộc nội trú 

tỉnh.  

2. Nay, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 69 ngày 11/8/2021 hướng dẫn quản 

lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông 

có hiệu lực từ ngày 01/10/2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 66 ngày 26/4/2012 

của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Tại khoản 13, Điều 8 Thông tư số 69 có quy định: “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 ở trung ương, UBND cấp tỉnh trình HĐND 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.” 

 Để các địa phương, đơn vị có căn cứ bố trí kinh phí thực hiện, việc trình 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 
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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, thay thế Nghị quyết số 10 ngày 

03/10/2019 của HĐND tỉnh là phù hợp và cần thiết. 

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT: 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: 

a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này 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 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gồm: 

- 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. 

- Mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ tại kỳ thi tuyển sinh đầu cấp; kỳ thi 

chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. 

- 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. 

- Chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi 

Trung học Phổ thông. 

b) Đối tượng áp dụng:  

- 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. 

- Viên chức quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy, quản lý; 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. Mức chi 

a) Đa số các mức chi tiền công cho từng chức danh, công việc quy định tại khoản 

4, khoản 8, điểm b, c, e khoản 9, khoản 10 và điểm a khoản 12 Điều 8 Thông tư 69 

đều quy định áp dụng cách thức tính toán tiền công theo ngày (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 ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định 

mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp 

dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.Cụ 

thể: điều 3 Thông tư số 02 quy định 04 mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong 

nước, cụ thể: Mức 1 không quá 40.000.000 đồng/tháng, Mức 2 không quá 30.000.000 

đồng/tháng, Mức 3 không quá 20.000.000 đồng/tháng, Mức 4 không quá 15.000.000 

đồng/tháng. 

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 02 quy định cách tính toán mức tiền 

công theo ngày: “2. Mức lương theo ngày áp dụng đối với chuyên gia tư vấn làm việc 

từ 8 giờ trở lên nhưng không đủ 6 ngày, được xác định trên cơ sở mức lương theo 

tháng quy định tại Điều 3 Thông tư này chia cho 26 ngày và nhân với hệ số 1,3.” 

Căn cứ các quy định trên, khả năng cân đối ngân sách địa phương và vai trò thực 

tế của từng chức danh, công việc tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa 

qua, UBND tỉnh kính đề nghị cách thức tính toán tiền công theo ngày (nhưng không 
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phân biệt trình độ đào tạo và thâm niên công tác) theo mức lương chuyên gia tư vấn 

trong nước áp dụng bằng 70% với mức 4 (không quá 15.000.000 đồng/tháng) và cách 

tính toán quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 02; cụ thể, mức tiền công tối đa đề 

xuất là 500.000 đồng/người ngày. 

b) Đối với một số mức chi tại Thông tư số 69 quy định mức chi tối đa cụ thể, 

UBND tỉnh kính đề nghị quy định lần này bằng khoản 80% đến 100% tùy từng mức 

chi cụ thể. 

Với các nội dung báo cáo trên, các mức chi đề xuất lần này tăng từ 10% đến 40% 

so với quy định tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND tùy nội dung (chi tiết tại các 

phụ lục kèm theo); trong đó, tổng nhu cầu đối với cấp tỉnh dự kiến khoảng 08 tỷ 

đồng/năm (tăng khoảng 02 tỷ đồng/năm) để thực hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển 

sinh lớp 10 chuyên và phổ thông dân tộc nội trú. 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết 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 trên địa bàn tỉnh, như sau: 

(1) 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 trên 

địa bàn tỉnh (Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm). 

(2) Mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ tại kỳ thi tuyển sinh đầu cấp; kỳ 

thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh (Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm). 

(3) 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 

trên địa bàn tỉnh (Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm). 

Đối với các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục phổ thông cấp trường, 

căn cứ khả năng nguồn kinh phí theo quy định các trường được áp dụng các mức chi 

tại quy định này và đảm bảo không vượt mức chi tại quy định này. 

Trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức từng kỳ thi, 

cuộc thi quy định các chức danh ngoài các chức danh theo quy định thì được áp 

dụng theo mức tiền công đối với chức danh ủy viên tương đương không quá hệ 

số 1 đối với Trưởng và 0,8 đối với Phó trưởng. Giao UBND tỉnh xem xét, quyết 

định. 

3. Về 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 

a) Nội dung và mức chi:  

- Hỗ trợ học sinh là người dân tộc thiểu số: Tiền ăn: 80% mức lương cơ sở/học 

sinh/tháng; Tiền ở: 10% mức lương cơ sở/học sinh/tháng (chỉ áp dụng đối với học sinh 

không được bố trí ở ký túc xá).  

- Hỗ trợ giáo viên: 100.000 đồng/tiết; tổng số tiết dạy trong 1 tuần/lớp được hỗ 

trợ: 31 tiết.  

- Hỗ trợ viên chức quản lý: 100.000 đồng/tiết; số tiết trong 1 tuần: 4 tiết.  

- Hỗ trợ nhân viên cấp dưỡng (không áp dụng đối với nhân viên cấp dưỡng các 

trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện): 200% mức lương cơ sở/người/tháng 
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(định mức tối thiểu 35 học sinh/01 nhân viên cấp dưỡng, số dư từ 15 học sinh trở lên 

được tính thêm 01 nhân viên).  

b) Thời gian thực hiện: kể từ khi kết thúc năm học đến thời điểm diễn ra Kỳ thi 

tốt nghiệp Trung học Phổ thông.  

4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách địa phương bố trí cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân 

cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

5. Tổ chức thực hiện 

a) Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  

b) Thường trực HĐND các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

c) Những nội dung khác liên quan đến việc quản lý kinh phí thực hiện các nhiệm 

vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 69. 

Kính trình HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết nghị./. 


