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TỜ TRÌNH 

 Dự thảo Nghị quyết "Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 

66/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

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

22 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết "Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 

4 Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi 

trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, với các nội dung 

sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Căn cứ pháp lý 

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước (tại khoản 3 Điều 21) quy định: 

thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh: “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 - 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”; 

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 gia các kỳ thi 

áp dụng đối với giáo dục phổ thông, quy định tại khoản khoản 4, Điều 9: “Ngoài 

các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này, Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi 

trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại địa phương, bảo đảm phù hợp với quy định 

của pháp luật về ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và nguồn ngân sách địa phương”.  

2. Cơ sở thực tiễn 

Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các thông tư: 

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành Quy chế thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông, Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 
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sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban 

hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, có các chức 

danh là thành viên các ban của kỳ thi nhưng chưa có tại Thông tư số 69/2021/TT-

BTC ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể: Ban chấm bài thi trắc 

nghiệm, chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm; Đoàn thanh tra trước, trong và sau 

kỳ thi; chức danh Phó Chủ tịch thường trực của một số hội đồng… 

Do đó, khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND ngày 

29/4/2022 chưa có mức chi cho các thành viên nói trên, mặc dù các thành viên 

đó đều phải trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi 

trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

Căn cứ quy định pháp luật, ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 

4843/BTC-HCSN ngày 27/5/2022 và Công văn số 5037/BTC-HCSN ngày 

01/6/2022 về việc quy định tiền công cho cá nhân tham gia một số hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương; ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 

3772/BNV-TL ngày 08/8/2022, ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 

tại Công văn số 3268/BLĐTBXH ngày 23/8/2022 (Bộ Giáo dục và Đào tạo 

không trả lời riêng nhưng đã có Công văn số 1897/BGDĐT-KHTC ngày 

06/5/2022 đề nghị Bộ Tài chính trả lời chung cho các tỉnh) và giải quyết bất cập 

nói trên cần thiết phải ban hành Nghị quyết "Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 

Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Bổ sung nội dung và mức chi cho các cá nhân tham gia trực tiếp các kỳ thi, 

cuộc thi, hội thi theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng chưa được 

quy định tại Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; làm cơ sở để 

các đơn vị, địa phương tổ chức lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

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

- Phù hợp khả năng bảo đảm nguồn kinh phí và tình hình thực tế của địa 

phương, đơn vị. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

- Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Dự thảo 

Nghị quyết; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến của các Bộ về các nội dung cần được 

bổ sung nhưng chưa được quy định tại Thông tư 69/2021/TT-BTC của Bộ Tài 

chính; 

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

Sở Tài chính, UBND cấp huyện và các trường trung học phổ thông (đã lấy ý kiến 
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góp ý khi xây dựng dự thảo bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND); 

tiếp thu ý kiến, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết; 

         - Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Sở Tư pháp thẩm định Dự thảo Nghị quyết; 

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

UBND tỉnh; 

 - Dự thảo Nghị quyết đã tổ chức lấy ý kiến các đồng chí Thành viên 

UBND tỉnh được các đồng chí Thành viên UBND tỉnh đồng ý trình HĐND tỉnh 

xem xét, thông qua.  

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

1. Bố cục:  

Dự thảo Nghị quyết gồm 02 Điều và 01 phụ lục kèm theo, cụ thể: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 66/2022/NQ-

HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; kèm theo phụ lục. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 

Bổ sung nội dung, mức chi đối với cá nhân trực tiếp tham gia kỳ thi, cuộc 

thi theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng chưa được quy định tại 

khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không. 

Trên đây là dự thảo Nghị quyết “Bổ sung nội dung, mức chi quy định tại 

khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh”, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân 

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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