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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo 

khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18/6/2020, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Dự thảo 

Nghị quyết “Quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, với các nội dung sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Việc lựa chọn, thẩm định sách giáo khoa sử dụng trên địa bàn tỉnh của các 

cơ sở giáo dục, hoạt động của Hội đồng thẩm định và tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, 

sách giáo khoa mới, là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện và phát sinh chi phí 

nhưng chưa có định mức chi cụ thể. 

- Căn cứ Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 26/8/2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng 

giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách 

giáo khoa mới giáo dục phổ thông, quy định: Căn cứ tình hình thực tế tại địa 

phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương chủ động trình HĐND cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho 

phù hợp để thực hiện ở địa phương. 

- Căn cứ nội dung Văn bản số 1671/BTC-HCSN ngày 21/02/2022 của Bộ 

Tài chính giao UBND tỉnh vận dụng mức chi tương đương hoặc trình HĐND 

tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi kinh phí lựa chọn sách giáo khoa. 

- Căn cứ 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 quy định về 

thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách (khoản 3 Điều 21: “Quyết định các chế độ 

chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương 

ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
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xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân 

đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ…”). 

Từ thực tiễn và các căn cứ nêu trên, cần thiết phải ban hành Nghị quyết 

“Quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh”.      

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích: Làm căn cứ pháp lý để cơ quan quản lý nhà nước về giáo 

dục, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa, tập huấn, bồi dưỡng 

giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo 

khoa mới giáo dục phổ thông. 

2. Quan điểm:  

- Đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật; 

- Phù hợp khả năng bảo đảm nguồn kinh phí của địa phương, cơ sở giáo 

dục phổ thông. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 - UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Nghị quyết 

“Quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh”.  

- Sở Giáo dục và Đào tạo dự thảo Nghị quyết, tổ chức lấy ý kiến góp ý của 

Sở Tài chính, Sở Nội vụ và UBND cấp huyện, các đơn vị liên quan; tiếp thu ý 

kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. 

- UBND tỉnh họp các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành 

phố, thị xã góp ý dự thảo Nghị quyết. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, hoàn thiện gửi Sở Tư pháp thẩm định 

Dự thảo; tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, hoàn thiện dự thảo báo cáo 

UBND tỉnh. 

- UBND tỉnh lấy ý kiến các Ủy viên UBND tỉnh và tổng hợp, hoàn thiện 

dự thảo Nghị quyết.    

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục: Dự thảo gồm có 06 Điều: 

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

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện 

Điều 3. Mức chi lựa chọn sách giáo khoa 

Điều 4. Mức chi tập huấn, bồi dưỡng 

Điều 5. Điều khoản tham chiếu 
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Điều 6. Tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản của văn bản 

Quy định mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 

và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để 

thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh.      

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không. 

Trên đây là Dự thảo Nghị quyết “Quy định nội dung, mức chi lựa chọn 

sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mức chi tập huấn, bồi dưỡng 

giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách 

giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, UBND tỉnh kính 

trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Lưu: VT, TH, VX.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Lê Ngọc Châu 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số:         /2022/NQ-HĐND 
 

(DỰ THẢO) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 4 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục  

phổ thông và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ VI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong 

cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên 

và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa 

mới giáo dục phổ thông; 

Xét Tờ trình số    /TTr-UBND ngày    tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

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

1. Phạm vi điều chỉnh 
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a) Nghị quyết này Quy định: Nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông; mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo 

viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới quy định tại Quyết định 

số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; bồi dưỡng năng 

lực triển khai chương trình, sách giáo khoa mới cho nhà giáo và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại mục III.2.a Điều 1 Quyết định số 732/QĐ- 

TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào 

tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 

năm 2025; nội dung chuyên môn về tập huấn, bồi dưỡng theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

b) Nghị quyết này không điều chỉnh đối với việc tập huấn, bồi dưỡng giáo 

viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về sách giáo khoa do các nhà xuất bản 

thực hiện. 

c) Những nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thì được thực 

hiện theo Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính và 

các văn bản khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, 

trường phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông). 

b) Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, giáo viên và cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục (sau đây gọi tắt là học viên). 

c) Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện. 

1. Chi lựa chọn sách giáo khoa 

a) Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ các nội dung chi cho hoạt động của Hội đồng 

lựa chọn sách giáo khoa của tỉnh. 

b) Ngân sách huyện: Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, xem xét hỗ trợ 

các cơ sở giáo dục (thuộc ngân sách cấp huyện) thực hiện nhiệm vụ. 

c) Các cơ sở giáo dục cân đối trong dự toán chi thường xuyên được giao 

và nguồn thu hợp pháp khác để chi nghiên cứu, đánh giá và đề xuất lựa chọn 

sách giáo khoa của giáo viên. 

2. Chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông 

a) Nguồn ngân sách nhà nước chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 

theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

b) Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục công lập. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-83-2021-tt-btc-kinh-phi-tap-huan-giao-vien-chuong-trinh-moi-sach-giao-khoa-moi-490303.aspx
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c) Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các 

nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy 

định của pháp luật của các cơ sở giáo dục; đóng góp của học viên. 

d) Nguồn tài chính hợp pháp của các cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

Điều 3. Nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa 

1. Chi nghiên cứu, đánh giá và đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở 

giáo dục phổ thông. 

a) Chi nghiên cứu, đánh giá, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của giáo 

viên: 3.000 đồng/tiết/người.  

b) Chi họp thảo luận, đánh giá, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa 

 - Chi thù lao cho đại biểu dự họp: 100.000 đồng/người/buổi. 

 - Chi tiền giải khát giữa giờ: 10.000 đồng/người/buổi. 

 Mức chi quy định tại khoản này là mức chi tối đa, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị căn cứ khả năng nguồn kinh phí và tình hình thực tế để quyết định 

mức chi cụ thể. 

 2. Chi nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng 

lựa chọn sách giáo khoa của tỉnh. 

 a) Chi nghiên cứu, nhận xét, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa của Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và ủy viên Hội đồng: 5.000 đồng/tiết/người. 

 b) Chi họp Hội đồng. 

 - Chủ tịch Hội đồng: 200.000 đồng/người/buổi. 

 - Phó Chủ tịch, ủy viên, thư ký Hội đồng: 150.000 đồng/người/buổi. 

 - Chi giải khát giữa giờ: 20.000 đồng/người/buổi. 

 - Chi thuê hội trường (nếu có), văn phòng phẩm, sao in tài liệu: Nội 

dung và mức chi theo quy định hiện hành. 

 - Chi công tác phí thành viên Hội đồng: Mức chi thực hiện theo quy 

định tại Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

Điều 4. Mức chi tập huấn, bồi dưỡng 

1. Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống quản lý học tập trực tuyến 

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nhiệm vụ này 

tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan về mua sắm, đấu thầu, 

chứng từ, hóa đơn, các quy định về chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin để 

tổ chức thực hiện. 

2. Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng: Áp dụng 

mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức. 

3. Chi biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật chương trình, giáo trình, tài 

liệu tập huấn, bồi dưỡng: Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-55-2020-nq-hdnd-muc-chi-cong-tac-dao-tao-boi-duong-can-bo-tinh-nam-dinh-462115.aspx
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-76-2018-tt-btc-chi-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-doi-voi-truong-dai-hoc-166731-d1.html


7 

 

BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi 

xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục 

đại học, giáo dục nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị chủ trì biên soạn chương 

trình, giáo trình, tài liệu quyết định mức chi cho phù hợp với từng chương trình 

tập huấn, bồi dưỡng. 

4. Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên quan; chi đi công 

tác để kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, đánh giá kết quả tập huấn, bồi 

dưỡng; chi phụ cấp tiền ăn, chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê 

phòng nghỉ cho giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên; chi nước uống phục vụ lớp 

học:  Áp dụng mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định mức chi đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

5. Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập 

trung; hỗ trợ chi phí đi lại cho học viên từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi 

và về); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ trong những ngày đi học tập trung tại cơ 

sở đào tạo, bồi dưỡng: Áp dụng mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 

130/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy 

định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

6. Chi thuê biên dịch, phiên dịch áp dụng mức chi theo quy định tại Thông 

tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi 

tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước. 

7. Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến 

a) Các khoản tiền công: Xây dựng kịch bản dạy học (chuỗi các hoạt động 

dạy học) của bài học; Xây dựng nội dung chi tiết của bài học (từng hoạt động) 

theo kịch bản dạy học (Sản phẩm bao gồm nội dung các hoạt đông 

dạng text và các chỉ dẫn/cài đặt để sử dụng các tư liệu trong từng hoạt động, 

chưa bao gồm các tài liệu đa phương tiện (multimedia) như hình ảnh, âm 

thanh, phương tiện điện tử ghi, sao chép (video), đồ họa (infographics)...); 

Chuyên gia/giáo viên ghi hình (Nghiên cứu kịch bản và nội dung tiết học; phối 

hợp với kĩ thuật viên video để chuẩn bị; phối hợp ghi hình); Xây dựng bản yêu 

cầu/hướng dẫn biên tập video (hậu kỳ, thời lượng video tối đa 90 phút); Thống 

kê và xử lý cơ bản dữ liệu kết quả của khóa tập huấn, bồi dưỡng (danh sách 

điểm, phân nhóm đối tượng, phổ điểm, tỷ lệ - tối thiểu cho 250 học viên): Áp 

dụng theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 

năm 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 (sau đây 

gọi tắt là Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH). Căn cứ vào khả năng kinh phí, 

vai trò, nhiệm vụ, yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác của 

từng cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng; Sở Giáo 

dục và Đào tạo quyết định mức tiền công cụ thể cho từng thành viên thực hiện 

các nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng ở địa phương. 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-76-2018-tt-btc-chi-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-doi-voi-truong-dai-hoc-166731-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-55-2020-nq-hdnd-muc-chi-cong-tac-dao-tao-boi-duong-can-bo-tinh-nam-dinh-462115.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-55-2020-nq-hdnd-muc-chi-cong-tac-dao-tao-boi-duong-can-bo-tinh-nam-dinh-462115.aspx
http://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-76-2018-tt-btc-chi-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-doi-voi-truong-dai-hoc-166731-d1.html
http://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-76-2018-tt-btc-chi-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-doi-voi-truong-dai-hoc-166731-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-02-2015-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-92180-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-02-2015-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-92180-d1.html
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b) Chi phí quay video bài giảng (thời lượng tối đa của video không quá 90 

phút; giá bao gồm công kỹ thuật viên và thiết bị; chi biên tập video (cắt/ghép 

video; chuyển đổi định dạng, độ phân giải): 100.000 đồng/phút; 

c) Chi nhập liệu nội dung dạng văn bản (bao gồm chèn ảnh có sẵn); Chi số 

hóa câu hỏi vào hệ thống học tập trực tuyến gắn với hoạt động học (dữ liệu có 

cấu trúc; yêu cầu bản ghi (file) câu hỏi, trong đó nêu rõ đáp án); Chi số hóa nội 

dung văn bản vào hệ thống quản lý học tập; Chi phí gia công bài giảng điện tử 

tương tác: 

- Chi nhập dữ liệu và kiểm tra hiệu đính thông tin là 9.000 đồng/1 trang; 

- Chi số hóa câu hỏi vào hệ thống học tập trực tuyến gắn với hoạt động 

học; chi số hóa nội dung văn bản vào hệ thống quản lý học tập, gia công bài 

giảng điện tử tương tác: 3.000 đồng/trang tài liệu gốc A4. 

8. Chi tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên: Thực hiện theo khoản 

6, Điều 5 Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính. 

9. Chi ra đề, coi thi, chấm thi: Áp dụng mức chi ra đề thi, coi thi, chấm thi 

tốt nghiệp trung học phổ thông tại 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.  

Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong 

các cơ sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng; các giảng viên là giáo viên, cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục cốt cán làm nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng ở địa phương cho 

những giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục còn lại (nếu có): thực hiện quy 

đổi thời gian ra giờ chuẩn theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 

08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số điều của Nghị định 

số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

10. Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc 

Căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ số lượng học viên đạt loại giỏi, 

loại xuất sắc của từng lớp tập huấn, bồi dưỡng, cơ sở tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng được quyết định chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc 

theo mức tối đa không quá 200.000 đồng/học viên. 

11. Các khoản chi phí theo thực tế phục vụ trực tiếp lớp học: 

a) Chi thuê địa điểm/lớp học để ghi hình/quay video; chi thiết kế tiêu đề 

(banner) đặt trên trang mạng (website); xây dựng đồ họa (infographic); 

b) Chi tài liệu học tập bắt buộc (mua, in ấn giáo trình, tài liệu tập huấn) 

theo nội dung chương trình khóa tập huấn, bồi dưỡng cho học viên tham dự 

(không bao gồm tài liệu tham khảo); chi in và cấp chứng chỉ; 

c) Chi thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ tập huấn, bồi dưỡng 

(nếu có), bao gồm thuê thiết bị công nghệ thông tin, thuê đường truyền, thuê tài 

khoản trực tuyến, các chi phí trực tiếp khác về công nghệ thông tin đối với hình 

thức tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến; 

d) Chi tổ chức hội đồng xét kết quả; chi lễ khai giảng, bế giảng; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-83-2021-tt-btc-kinh-phi-tap-huan-giao-vien-chuong-trinh-moi-sach-giao-khoa-moi-490303.aspx
https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-01-2018-tt-bnv-bo-noi-vu-157696-d1.html
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đ) Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên (nếu học viên ốm); 

e) Chi trả tiền phương tiện đưa, đón học viên đi khảo sát, thực tế; 

f) Chi khác phục vụ trực tiếp lớp học (điện, nước, thông tin liên lạc, văn 

phòng phẩm, công tác phí và chi làm thêm giờ (nếu có) cho cán bộ quản lý lớp 

học, vệ sinh, trông giữ xe và các khoản chi trực tiếp khác); 

Các khoản chi phí thực tế nêu trên khi thanh toán phải có đầy đủ chứng từ, 

hoá đơn theo quy định. Đối với các khoản chi thuê hội trường, phòng học, thuê 

thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy, học tập phải có hợp đồng, hoá đơn theo quy 

định; trong trường hợp mượn cơ sở vật chất của các cơ quan, đơn vị khác tổ chức 

lớp tập huấn, bồi dưỡng nhưng vẫn phải thanh toán các khoản chi phí điện, nước, 

vệ sinh, an ninh, phục vụ, thì chứng từ thanh toán là bản hợp đồng và thanh lý 

hợp đồng công việc giữa hai bên kèm theo phiếu thu của cơ quan, đơn vị cho 

mượn cơ sở vật chất; bên cho mượn cơ sở vật chất hạch toán khoản thu này để 

giảm chi kinh phí hoạt động của đơn vị. 

Điều 5. Điều khoản tham chiếu 

Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng 

tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp 

dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.         

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, 

Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày   tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày    

tháng … năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội;            

- Văn phòng Chủ tịch nước;   

- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;      

- Các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; 

- Kiểm toán Nhà nước khu vực II; 

- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;  

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ TP; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm Công báo - Tin học; 

- Trang thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Hoàng Trung Dũng 
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