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NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 

thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi, các kỳ thi tập trung 

cấp tỉnh, cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia 
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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 Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 

năm 2012 của liên bộ 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;  

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 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 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Xét Tờ trình số 3869/TTr-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết:“Quy định mức chi công tác tổ chức 

kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, 

thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, cấp quốc gia và tập huấn học 

sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia”; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý 

kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 
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Điều 1. Quy định mức chi công tác tổ chức các kỳ thi, tập huấn học 

sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia cụ thể như sau: 

1. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 

thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi, các kỳ thi tập trung 

cấp tỉnh, cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia theo Phụ 

lục đính kèm. 

2. Mức chi cho công tác ra đề và sao in đề kiểm tra học kỳ tập trung cấp tỉnh 

và các kỳ thi khác tập trung cấp tỉnh được tính bằng 70% mức chi tương ứng. 

3. Định mức chi đối với một số cuộc thi khác: Ủy ban nhân dân tỉnh thống 

nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

4. Định mức chi kỳ thi cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và 

thành phố Huế căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách thống nhất với Thường 

trực Hội đồng nhân dân cùng cấp để quyết định mức chi của các kỳ thi cấp huyện 

tổ chức nhưng tối đa không vượt quá mức chi tương ứng các kỳ thi cấp tỉnh. 

5. Mức thanh toán trên được thực hiện cho những ngày thực tế làm việc trong 

thời gian chính thức tổ chức kỳ thi. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ 

khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo 

nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2021, có hiệu lực 

kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2021./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBTV Quốc hội, Chính phủ; 

- Ban Công tác đại biểu; 

- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp 

- Các Bộ: GD&ĐT; Tài chính; 

- Thường vụ Tỉnh ủy; 

-  Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; 

- Công báo tỉnh; 

- VP: Lãnh đạo và các cv; 

- Lưu: VT. 
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