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BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung, định mức chi để 
chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông

trên địa bàn tỉnh Hải Dương
(Báo cáo tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Sau khi nghiên cứu, xem xét các Tờ trình kèm Dự thảo Nghị quyết của 
UBND tỉnh về việc quy định nội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham 
dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương, 
Ban kinh tế - ngân sách có ý kiến như sau:

I. Về thẩm quyền quyết định
Tại khoản 13 điều 8 và khoản 4 điều 9 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 có 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.

- 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.

Do đó, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi 
để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương là cần thiết và đúng thẩm quyền.

II. Về nội dung Tờ trình
1. Các nội dung chi, mức chi do UBND tỉnh trình cơ bản đảm bảo theo 

quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC. Các mức chi phù hợp với khả năng 
ngân sách của địa phương và tương đồng các tỉnh có cùng điều kiện kinh tế - xã 
hội trong khu vực. 
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Trong quá trình làm việc với các ngành, Ban kinh tế - ngân sách đã tham 
gia ý kiến trực tiếp với cơ quan tham mưu soạn thảo về các nội dung như: bổ 
sung nội dung, mức chi thi chọn học sinh giỏi quốc gia; điều chỉnh, bổ sung các 
nội dung chi, đối tượng thụ hưởng bám sát quy định tại Thông tư số 
69/2021/TT-BTC; bỏ ra khỏi tờ trình các nội dung không thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc đã được quy định ở văn bản khác 
(như: chế độ chi hội nghị, tập huấn, nước uống, tiền ăn, chi tiền công biên soạn, 
giảng dạy...). Các ý kiến tham gia của Ban đã được tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn 
thiện vào nội dung Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. (Có Phụ lục 
chi tiết kèm theo).

2. Một số kiến nghị, đề xuất
- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà 

soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định nội 
dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi khác trong lĩnh vực giáo 
dục - đào tạo tại địa phương theo khoản 4 Điều 9 Thông tư số 69/2021/TT-BTC.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên 
môn tiếp tục rà soát, kiến nghị HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung, mức 
chi để phù hợp với tình hình thực tế.

- Đối với các nội dung chi khác không được quy định tại Nghị quyết này, 
đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện bám sát quy định tại Thông tư 
số 69/2021/TT-BTC và các quy định hiện hành.

IV. Về Dự thảo Nghị quyết: 
- Nhất trí với các nội dung của Dự thảo Nghị quyết. 
- Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ý 

kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn 
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa Nghị 
quyết theo đúng quy định trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách. Kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu KTNS, VT.
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