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TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TTr-UBND         Lai Châu, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi tiền công cho các chức danh  

là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi  

áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh                       

 

 Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu. 

 

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

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;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm ngày 16 tháng 8 năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các 

kỳ thi áp dụng với giáo dục phổ thông (Thông tư số 69/2021/TT-BTC);  

 UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi tiền 

công cho các chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi 

áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:   

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết  

Thực hiện Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 

tháng 4 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng 

câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi 

Olympic quốc tế và khu vực, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

72/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân 

hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi tại tỉnh. 

Ngày 11/8/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 69/2021/TT-BTC 

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 hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2021 thay thế Thông 
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tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Liên Bộ Tài 

chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Tại khoản 13 Điều 8 Thông tư số 69/2021/TT-BTC 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”; 

Để đảm bảo việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước và quản lý sử 

dụng kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi theo đúng quy định tại 

Thông tư số 69/2021/TT-BTC thì việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Nghị quyết Quy định mức chi tiền công cho các chức danh là thành viên thực 

hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh là cần thiết. 

II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Nghị quyết 

1. Mục đích 

Nghị quyết ban hành làm cơ sở để các đơn vị, địa phương lập dự toán, sử 

dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp dụng 

đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở triển khai thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

 2. Quan điểm chỉ đạo 

Việc xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi tiền công cho các chức danh 

là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh phải căn cứ theo quy định tại Thông tư số 

69/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật 

hiện hành. 

III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết xây dựng đảm bảo theo đúng quy trình quy định tại 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: 

Toàn bộ nội dung, hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được đăng tải lên mục “VĂN 

BẢN DỰ THẢO” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu. Lấy ý kiến tham 
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gia của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, đồng thời dự thảo 

Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định đảm bảo theo đúng quy định về soạn 

thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết  

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết được thiết kế bố cục dưới hình thức là văn 

bản quy định gián tiếp: Dự thảo Nghị quyết gồm 3 Điều và Quy định kèm theo 

Nghị quyết gồm 5 Điều. 

 2. Nội dung cơ bản  

 2.1. Dự thảo Nghị quyết gồm các nội dung cơ bản sau: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy định mức chi tiền công 

cho các chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp 

dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.  

 Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành. 

2.2. Quy định mức chi tiền công cho các chức danh là thành viên thực 

hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh kèm theo Nghị quyết gồm:  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện.  

Điều 5. Mức chi tiền công cho từng chức danh là thành viên thực hiện các 

nhiệm vụ thi.  

3. Nội dung và mức chi  

Về cơ sở xây dựng mức chi tiền công cho các thành viên:  

Tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính 

không quy định mức chi cụ thể mà áp dụng cách thức tính toán tiền công theo 

ngày cho từng chức danh nhưng không phân biệt trình độ đào tạo và thâm niên 

công tác theo mức lương quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 02/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 12/01/2015 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 
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cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn 

nhà nước. Cụ thể mức lương chuyên gia theo ngày như sau: 

Nội 

dung 

Mức lương theo tháng quy 

định tại Điều 3 Thông tư số 

02/2015/TT-BLĐTBXH 

(đồng/tháng) 

Mức lương theo ngày quy định tại Điều 4 

Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH 

= mức lương theo tháng/26 ngày x 1,3 

(đồng/ngày) 

Mức 3 20.000.000 1.000.000 

Mức 4 15.000.000 750.000 

Mức tiền công/ngày ở trên là mức tối đa, căn cứ khả năng ngân sách của 

tỉnh; căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm từng vị trí theo 

quy chế, quy định và các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc tổ chức các kỳ 

thi của Bộ Giáo dục - Đào tạo để quy định mức tiền công phù hợp cho từng 

thành viên. Cụ thể căn cứ theo từng vị trí đảm nhiệm của các thành viên sẽ tính 

mức tiền công tương ứng dựa trên cơ sở mức lương chuyên gia quy định tại 

Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội tính theo ngày làm việc. 

Xây dựng mức chi tiền công cho các chức danh Chủ tịch Hội 

đồng/Trưởng ban trong Hội đồng thi ở mức cao nhất trong từng Hội đồng/Ban 

tương ứng do các chức danh này theo Quy chế thi có trách nhiệm cao nhất trong 

thực hiện nhiệm vụ thi (bằng 40% mức tiền công theo ngày của mức 3 quy định 

tại Điều 4 Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH, tăng 42,8% so với mức cũ được 

quy định tại Nghị quyết số 72/2013/NQ-HĐND; Năm 2013 mức lương cơ sở là 

1.050.000 đồng/tháng; năm 2022 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng tăng 

41,9%); các chức danh còn lại xây dựng mức chi giảm dần theo trách nhiệm và 

tính chất công việc được phân công. 

Do đó, UBND tỉnh đề xuất mức chi tiền công tại dự thảo Nghị quyết trên 

cơ sở khả năng cân đối ngân sách địa phương, tỷ lệ tăng mức lương cơ sở, tham 

khảo mức chi của một số tỉnh (Ninh Bình, Cao Bằng, Hà Nam) và thấp hơn mức 

chi của một số tỉnh (Yên Bái, Sơn La, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Tuyên Quang…). 

 (Có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

V. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện hàng năm: 

- Kinh phí tổ chức các cuộc thi, kỳ thi năm 2021 là 1.400 triệu đồng; năm 
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2022 là 1.600 triệu đồng.  

- Kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia (năm 2021, 

năm 2022) mỗi năm là: 1.800 triệu đồng. 

Nếu mức chi được ban hành thì dự kiến tăng chi tiền công 1.500 triệu 

đồng/năm so với năm 2022. 

VI. Về tài liệu gửi kèm theo Tờ trình gồm:  

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Báo cáo số 809/BC-STP ngày 05/7/2022 của Sở Tư pháp về thẩm định 

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi tiền 

công cho các chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi 

áp dụng đối với giáo dục phổ thông và nội dung mức chi tổ chức các kỳ thi, 

cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo số 247/BC-STC ngày 12/7/2022 của Sở Tài chính giải trình 

việc tiếp thu hoặc không tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự 

thảo Nghị quyết quy định mức chi tiền công cho các chức danh là thành viên 

thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông và 

mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo 

trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo số 200/BC-STC ngày 16/6/2022 của Sở Tài chính giải trình 

việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định mức chi 

cho chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp dụng 

đối với giáo dục phổ thông và nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi 

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

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- VP ĐĐBQH-HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, GD&ĐT, Tư Pháp; 

- V; 

- Lưu: VT, VX4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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