
 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số: 454/BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 11 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO  

Thẩm tra Tờ trình và 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 
(Trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVIII) 

  

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hoá - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra Tờ trình số 424/TTr-

UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo 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 như sau:  

1. Về căn cứ pháp lý và sự cần thiết:  

Căn cứ Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính về hướng 

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

thông
1
, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII đã ban hành Nghị quyết số 66/2022/NQ-

HĐND 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. Tuy vậy, một số chức danh, nhiệm vụ có trên 

thực tế nhưng chưa được quy định tại Thông tư 69/2021/TT-BTC và Nghị quyết số 

66/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (do chưa có đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo 

quy định). Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết Sửa đổi, bổ sung nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo tại kỳ họp này là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

2. Về hồ sơ thủ tục:  

                                           
1
 Tại khoản 13 Điều 8 Thông tư quy định: “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, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân 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”; khoản 4 Điều 9 Thông tư quy định: “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”. 
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Cơ quan soạn thảo đã xin ý kiến các Bộ, Ngành theo quy định tại khoản 3 Điều 21 

Nghị định 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
2
;  được Sở Tư pháp thẩm định theo đúng trình 

tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Về bố cục, nội dung dự thảo Nghị quyết:  

Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức làm việc với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có 

liên quan, các ý kiến góp ý đã được giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị 

quyết. Vì vậy, Ban nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Nghị quyết. 

Với kết quả thẩm tra trên, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất đề nghị Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét thông qua 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./. 

 

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

- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự 

kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HĐ2. 

 

 
 

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI 
 TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Anh Nga 

 

                                           
2
 Quy định: “... những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của 

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”. 
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