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BÁO CÁO THẨM TRA 
 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều  

Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND  ngày 17/7/2015 Quy định một số chính sách 

đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường 

 trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi 

 các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật.  

(Trình tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khoá XVII) 

  
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội đã tiến hành thẩm tra Tờ 

trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

143/2015/NQ-HĐND, ngày 17/7/2015 về quy định một số chính sách đối với 

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường trung học 

phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn 

hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất ý kiến 

thẩm tra như sau: 

1. Về căn cứ pháp lý: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đã có đầy đủ hồ sơ, 

thủ tục, các căn cứ pháp lý liên quan và đã được cơ quan tư pháp thẩm định theo 

đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

2. Về sự cần thiết: Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND  ngày 17/7/2015 

Quy định một số chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, 

học sinh các trường trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự 

thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật được thông qua 

tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI. Đây là chính sách khuyến học, khuyến 

tài nhằm góp phần phát triển giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Sau 5 năm tổ chức thực 

hiện, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã thu hút được nhiều học sinh giỏi từ các 

địa phương trên địa bàn tỉnh về học tập, bồi dưỡng học sinh giỏi; động viên các 

giáo viên có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt toàn tâm, toàn ý cống hiến 

cho sự nghiệp giảng dạy, đào tạo, bỗi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Chất lượng 

giáo dục toàn diện cũng như mũi nhọn của tỉnh có chuyển biến rõ nét, nhất là 

giành được kết quả cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc 

tế. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết phát sinh một số nội dung 

chưa được quy định như: Chế độ ăn ở, đi lại của học sinh khi đi học bồi dưỡng 

ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; chế độ hỗ trợ giáo viên trong thời gian bồi dưỡng đội 

dự tuyển; một số mức hỗ trợ như chế độ ưu đãi đối với phó chủ nhiệm đội tuyển, 

Phó Hiệu trưởng; tiền thù lao bồi dưỡng đội tuyển; thù lao đối với giáo sư tham 

gia dạy đội tuyển… không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.   
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Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 

số 143/2015/NQ-HĐND  ngày 17/7/2015 Quy định một số chính sách đối với 

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường trung học phổ 

thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và 

cuộc thi khoa học kỹ thuật là hết sức cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đối 

với giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy, học tập tại trường. 

3. Về bố cục và nội dung: Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với bố cục, nội 

dung của Tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, trong dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh cần đánh giá rõ hơn về kết quả thực hiện Nghị quyết 143/NQ-HĐND 

và những tác động cụ thể đến sự nghiệp giáo dục chung của tỉnh. 

Từ các ý kiến thẩm tra nêu trên, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân 

dân tỉnh thống nhất:  

(1). Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

một số điều Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 Quy định một 

số chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các 

trường trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh 

giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật.    

(2). Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh  tiếp thu ý kiến phát biểu của các  đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 

XVII để hoàn thiện Nghị quyết trước khi ban hành.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để tiếp thu, hoàn thiện); 

- Đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham 

dự Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá XVII; 

- TTTT-CB-TH (đăng tải lên Website); 

- Lưu: VT, HĐ5. 

Gửi bản điện tử 

 

 

 
 

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI 
KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Anh Nga 
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