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(Kèm theo Báo cáo số            /BC-SGDĐT ngày       /11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 
 

TT 

 

Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị 

của Sở Giáo dục và Đào tạo  

Nội dung  

Ý kiến đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

1 Sở Công thương (Công  văn số 

2058/SCT-HCTH ngày 03/11/2021) 

- Thống nhất  

2 

 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

(Công  văn số 3142/STNMT-
KHTC ngày 03/11/2021) 

- Thống nhất  

3 Sở Y tế (Công  văn số 5650/SYT-

KHTC ngày 03/11/2021) 

- Thống nhất  

4 Sở Ngoại vụ (Công văn số 

798/SNgV-VP  ngày 03/11/2021) 

- Thống nhất  

5 Sở Thông tin và Truyền thông 

(Công văn số 1981/STTTT-HCTH 
ngày 03/11/2021) 

- Thống nhất  

6 Ban Dân tộc (Công  văn số 

1011/BDT-HCTH ngày 

04/11/2021) 

- Thống nhất  

7 Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch 
(Công văn số 1620/SVHTTDL-

HCTH ngày 04/11/2021) 

- Thống nhất  

8 Sở Giao thông vận tải (Công  văn 
số 2245/SGTVT-VP ngày 
04/11/2021) 

- Thống nhất  

9 Sở Nội vụ (Công văn số 2942/SNV-

CCVC  ngày 05/11/2021) 

- Thống nhất  
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Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị 

của Sở Giáo dục và Đào tạo  

Nội dung  

Ý kiến đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

10 Sở Khoa học và Công nghệ (Công 

văn số 1045/SKHCN-HCTH ngày 
05/11/2021) 

- Thống nhất  

11 Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội (Công  văn số 
2050/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN 
ngày 05/11/2021) 

- Thống nhất  

12 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn 
số 3111/SKHĐT-KGVX ngày 
05/11/2021) 

Sau khi rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ 
bản thống nhất với các nội dung Tờ trình của 
Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức 
chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ 
quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương 

trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ 
thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon 

Tum. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối 
hợp Sở Tài chính xác định, làm rõ các mức 
chi trước khi báo cáo, tham mưu Uỷ ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Tiếp thu. 

13 Sở Tài chính (Công văn số 
4454/STC-QLNS ngày 07/11/2021) 

1. Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng 
áp dụng: Dự thảo Nghị quyết chưa quy định 

nội dung này. Việc chưa quy định cụ thể 
phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng sẽ 

khó xác định rõ đối tượng chịu sự tác động 
của các nội dung quy định cụ thể trong văn 
bản ban hành. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào 

tạo nghiên cứu, cân nhắc để tham mưu ban 
hành cho đầy đủ. 

  
 
 

Tiếp thu, bổ sung thêm Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh, đối 
tượng áp dụng) vào dự thảo NQ: 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức 
chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo 
khoa mới giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh Kon Tum. 

Các nội dung khác không quy định tại Nghị 
quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

83/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập 
huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo 
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Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị 

của Sở Giáo dục và Đào tạo  

Nội dung  

Ý kiến đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
2. Về nội dung ban hành dự thảo Nghị quyết. 

 Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo 

tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành chỉ bao 
gồm 02 mức chi: 

 (i) Mức chi tiền công cho giảng viên, 
trợ giảng (nếu có), báo cáo viên trong nước 
(gồm cả hình thức tập huấn, bồi dưỡng trực 

tiếp và trực tuyến); tiền công cho nhân viên 
giám sát, vận hành hệ thống học tập trực 

tuyến: 1.600.000 đồng/buổi (một buổi giảng 
được tính bằng 4 tiết học), được tính cho tất 
cả các thành viên trực tiếp tham gia hướng 

dẫn, giảng dạy, giám sát, vận hành trong 1 
buổi tập huấn, bồi dưỡng. 

(ii) Mức chi khen thưởng cho học 
viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc của các lớp 
tập huấn, bồi dưỡng: 200.000 đồng/học viên. 

 Qua rà soát, Thông tư số 83/2021/TT-
BTC quy định 02 mức chi nêu trên theo 

khung mức chi tối đa. Việc Sở Giáo dục và 
Đào tạo tham mưu quy định mức cụ thể là 
phù hợp theo quy định. Tuy nhiên, Sở Tài 

dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới 

giáo dục phổ thông và các quy định liên quan của Nhà 
nước. 

2. Đối tượng áp dụng: Nghị quyết này áp dụng đối với 
các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở 
địa phương, các cơ sở giáo dục, giáo viên và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có 
liên quan. 
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Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị 

của Sở Giáo dục và Đào tạo  

Nội dung  

Ý kiến đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

chính đề nghị đơn vị cân nhắc thêm: 

 Việc quy định một mức tiền công 
3.200.000 đồng/người/ngày(1) (một ngày 

giảng được tính bằng 8 tiết học) áp dụng thực 
hiện cho tất cả các đối tượng: giảng viên, trợ 
giảng (nếu có), báo cáo viên trong nước và 

cho nhân viên giám sát, vận hành hệ thống 

 

Tiếp thu. Căn cứ Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND 
ngày 13/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định 

mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó đã ban hành 
mức chi thù lao cho giảng viên, báo cáo viên (có chia 

theo trình độ giảng viên, báo cáo viên)2, do đó để thực 

                     
 (1) Cao hơn mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Vụ trưởng và Phó Vụ 
trưởng thuộc Bộ, Viện và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh tương đương; Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giảng viên chính: Mức thù 
lao 3.000.000 đồng/người/ngày áp dụng cho tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức quy định tại Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND, ngày 12/12/2018 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh. 

(2) Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 37/2018/NQ-HĐND quy định: 
2. Mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước 
a) Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học). 
Tùy theo đối tượng, trình độ học viên mà các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quyết định mức chi thù lao 
cho giảng viên, báo cáo viên trong nước (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) trên cơ sở thỏa thuận theo hình thức hợp đồng công việc phù hợp với chất 
lượng, trình độ của giảng viên, báo cáo viên trong phạm vi dự toán được giao theo quy định sau: 
- Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương: Mức ch i thù lao 2.000.000 đồng/người/buổi. 
- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các chức danh tương đương; 
Giáo sư, Chuyên gia cao cấp, Giảng viên cao cấp, Tiến sỹ khoa học: Mức chi thù lao 1.800.000 đồng/người/buổi.  
- Giảng viên, báo cáo viên là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó 
Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh tương đương; Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giảng viên chính: Mức ch i thù lao 1.500.000 
đồng/người/buổi. 
- Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và cấp tỉnh  (ngoài 3 đối tượng nêu trên): Mức chi 
thù lao 800.000 đồng/người/buổi. 
- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống: Mức chi thù lao 600.000 
đồng/người/buổi. 
- Giảng viên nước ngoài: Tùy theo mức độ cần thiết các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định việc mời giảng viên nước ngoài. Mức thù lao đối với giảng viên nước 
ngoài do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định trên cơ sở thỏa thuận tùy theo chất lượng giảng viên và bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn kinh phí đào tạo, bồi 
dưỡng của đơn vị. 
- Giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, thì số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về 
chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-lien-tich-07-2013-ttlt-bgddt-bnv-btc-huong-dan-che-do-tra-luong-2afc3.html
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Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị 

của Sở Giáo dục và Đào tạo  

Nội dung  

Ý kiến đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

học tập trực tuyến; theo đó, việc quy định 

mức chi áp dụng cho tất cả các đối tượng 
chưa tính đến tiêu chí đảm bảo phù hợp chất 

lượng, trình độ của giảng viên, báo cáo viên 
và nhân viên vận hành.  
  

 
 

 
 
 

 
3. Nội dung tham gia bổ sung 

 Nội dung chi quy định tại khoản 15 
Điều 5 Thông tư số 83/2021/TT-BTC:  Chi 
hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong 

thời gian tập huấn, bồi dưỡng tập trung; chi 
hỗ trợ chi phí đi lại cho học viên từ cơ quan 

đến nơi tập huấn, bồi dưỡng (một lượt đi và 
về); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học 
viên trong thời gian tập huấn, bồi dưỡng tập 

trung tại cơ sở tập huấn, bồi dưỡng (trong 
trường hợp cơ sở tập huấn, bồi dưỡng và đơn 

vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng xác nhận 
không bố trí được chỗ nghỉ);  
 Theo đó, quy định mức chi các nội 

hiện đồng bộ, thống nhất chế độ do tỉnh ban hành, 

không vượt mức chi tối đa 2.000.000 đồng/buổi, cơ 
quan soạn đề nghị áp dụng mức chi tiền công tập huấn 

bồi dưỡng theo NQ này bằng (tương ứng) với mức chi 
thù lao cho giảng viên, báo cáo viên tại NQ 
37/2018/NQ-HĐND (đưa vào tại khoản 1 Điều 2 dự 

thảo NQ). Đồng thời, quy định mức chi cho người 
giám sát, vận hành hệ thống học tập trực tuyến tại 

khoản 2 Điều 2 dự thảo NQ; quy định mức chi hoạt 
động quản lý trực tiếp các lớp tập huấn, bồi dưỡng tại 
khoản 3 Điều 2 dự thảo NQ bằng với mức tại điểm o 

khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 37/2018/NQ-HĐND.  
 

Giải trình: Qua rà soát các quy định của Thông tư số 
83/2021/TT-BTC, các nội dung chi tại khoản 15 Điều 5 
không giao HĐND quy định mức chi cụ thể, mà do Sở 

GDĐT và các cơ sở giáo dục quy định. Vì vậy không 
đưa vào dự thảo NQ quy định các mức chi này. 

Để đồng bộ, thống nhất các mức chi (chi hỗ trợ một 
phần tiền ăn cho học viên trong thời gian tập huấn, bồi 
dưỡng tập trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại cho học viên 

từ cơ quan đến nơi tập huấn, bồi dưỡng (một lượt đi và 
về); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên 

trong thời gian tập huấn, bồi dưỡng tập trung tại cơ sở 
tập huấn, bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở tập huấn, 
bồi dưỡng và đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng xác 

                                                                                                   
tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo 
dục công lập. Trường hợp các giảng viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lớp học do các cơ sở đào tạo khác tổ chức thì vẫn được hưởng chế độ thù la o 
giảng viên theo mức chi trả thù lao quy định nêu trên. 
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Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị 

của Sở Giáo dục và Đào tạo  

Nội dung  

Ý kiến đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

dung chi như sau: Căn cứ địa điểm tổ chức 

lớp tập huấn, bồi dưỡng và khả năng ngân 
sách, Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan cử 

học viên của các địa phương tham dự các lớp 
tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản 
lý cơ sở giáo dục cốt cán), các cơ sở giáo 

dục (cơ quan cử học viên tham dự các lớp 
tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục) sử dụng từ nguồn kinh phí 
chi thường xuyên và nguồn kinh phí hợp 
pháp khác để hỗ trợ cho giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục được cử đi tập huấn, 
bồi dưỡng các khoản chi phí nêu trên đảm 

bảo nguyên tắc: Các khoản chi hỗ trợ này 

phù hợp với mức chi hiện hành của Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí, chế độ 

chi hội nghị. 

Hiện nay, nhiệm vụ tập huấn, bồi 

dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo 
dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo 
khoa mới giáo dục phổ thông có phạm vi áp 

dụng rất rộng trên toàn địa bàn tỉnh và cho tất 
cả các cơ sở giáo dục trường học và toàn bộ 

giáo viên, nhà giáo quản lý được thực hiện 
cho cả giai đoạn 2021-2025. Vì vậy việc 
không ban hành mức chi cụ thể hỗ trợ một 

phần tiền ăn cho học viên, chi hỗ trợ chi phí 
đi lại cho học viên, chi thanh toán tiền thuê 

chỗ nghỉ cho học viên sẽ dẫn tới việc áp dụng 
chi trả các chính sách, chế độ nêu trên không 
đồng bộ, thống nhất giữa các cơ sở trường 

nhận không bố trí được chỗ nghỉ) trên địa bàn tỉnh, Sở 

GDĐT sẽ phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn để các cơ 
sở giáo dục thực hiện sau khi HĐND tỉnh ban hành 

NQ.     
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Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị 

của Sở Giáo dục và Đào tạo  

Nội dung  

Ý kiến đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

học, trên các địa bàn huyện, thành phố; Vì 

vậy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên 
cứu, cân nhắc quy định cho phù hợp. 

14 UBND huyện Đăk Glei (Công  văn 

số 2308/UBND-CV ngày 
04/11/2021) 

- Thống nhất  

15 

 
UBND huyện Ia H’Drai (Công  văn 

số 1915/UBND-TH ngày 
05/11/2021) 

- Thống nhất  

16 UBND huyện Tu Mơ Rông (Công 
văn số 2516/UBND-GDĐT ngày 

05/11/2021) 

- Thống nhất  

17 UBND huyện Ngọc Hồi (Công văn 
số 3900/UBND-GD ngày 

05/11/2021) 

- Thống nhất  

18 Phòng GDĐT huyện Đăk Tô (Công 
văn số 591/PGDĐT ngày 
03/11/2021) 

- Thống nhất  

19 Phòng GDĐT huyện Kon Rẫy 
(Công văn số 361/PGDĐT ngày 
05/11/2021) 

- Thống nhất  

20 Trường THPT Lê Lợi (Công văn số 

32/BC-THPTLL ngày 05/11/2021) 

- Thống nhất  

21 Trường THPT Phan Bội Châu 

(Công văn số 19/BC-THPTPBC 
ngày 05/11/2021) 

- Thống nhất  

22 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 

(Công văn số 101/BC-THPT ngày 
05/11/2021) 

- Thống nhất  
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