
Phụ lục 

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH NỘI DUNG GÓP Ý CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ THỰC HIỆN THÔNG TƯ 69/TT-BTC 

TT ĐƠN VỊ 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị 

Nội dung tiếp thu 

giải trình của Sở Giáo 

dục và Đào tạo  

1.  

Sở Lao động-Thương binh và Xã 

hội (Văn bản số 1940/SLĐTBXH-

LĐVL&GDNN ngày 19/10/2021) 

Thống nhất   

2.  

Sở Nội vụ  

(Văn bản số 2734/SNV-CCVC 

ngày 19/10/2021) 

 Nội dung tại khoản 3 Điều 2 của dự thảo: “Quy định nội dung và mức chi 

đối với việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo. 

a. Nội dung chi và mức chi tương ứng đối với việc tổ chức kỳ thi tuyển 

dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo cấp tỉnh được quy định tại mục 

I.2. Phụ lục II đính kèm. 

b. Mức chi tương ứng đối với việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức 

ngành giáo dục và đào tạo cấp huyện, thành phố: Áp dụng không quá 70% 

đối với cấp tỉnh.”  

Qua rà soát, nội dung trên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 

số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính. Nội dung và mức chi 

đối với việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức này được quy định tại 

Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí 

tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (tại Văn 

bản số 8148/BTC-CST ngày 23 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài chính đang lấy ý 

kiến về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 228/2016/TT-BTC). 

 

 

Tiếp thu và đưa nội 

dung ra khỏi dự thảo 

3.  

Sở Tư pháp (Văn bản số 

1537/STP-XDKTr&TDTHPL 

2.1. Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị quyết chưa quy định cụ thể về 

phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. Việc chưa quy định cụ thể về phạm 

vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng sẽ khó xác định giới hạn các quan hệ xã hội 

mà văn bản tác động đến; không rõ đối tượng (ai) chịu sự tác động của văn 

bản. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tham mưu quy 

định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng tác động của văn bản. 

 Tiếp thu và bổ sung 

vào dự thảo 
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2.2. Khoản 1 Điều 1 dự thảo dự kiến quy định mức chi tiền công cho các 

thành viên thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi tuyển sinh các lớp đầu cấp 

phổ thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp 

huyện, thành phố... Tuy nhiên, khoản 1 chưa dự kiến mức chi tiền công cho 

các đối tượng đã được quy định tại khoản này. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo xem xét, tham mưu quy định cụ thể. 

Giải trình: Mức chi 

tiền công của các thành 

viên đã có tại Phụ lục 1 

của Dự thảo Nghị 

quyết. 

 

 

2.3. Theo dự kiến tại khoản 3 Điều 1, mức chi tiền công đối với việc tổ 

chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện/thành phố các môn văn hóa; kỳ 

thi chọn đội tuyển của huyện/thành phố dự thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, 

tập huấn đội tuyển của huyện/thành phố dự thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh: 

Áp dụng không quá 80% so với mức chi tại điểm a khoản 1 Điều 1. Tuy 

nhiên, khoản 1 Điều 1 không có điểm a. Bên cạnh đó, như trên đã trình bày, 

khoản 1 Điều 1 chưa dự kiến mức chi tiền công cho các đối tượng đã được 

quy định tại khoản này. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét 

lại. 

Tiếp thu, rà soát và 

điều chỉnh Dự thảo 

 

2.4. Theo dự kiến, cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi đối với việc 

tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục (khoản 3 Điều 2 dự 

thảo). Sở Tư pháp nhận thấy, việc tổ  chức kỳ thi tuyển dụng viên chức 

ngành giáo dục không thuộc lĩnh vực giáo dục mà thuộc việc tuyển dụng 

nhân sự (lĩnh vực hành chính nhân sự). Vì vậy, việc dự kiến tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức 

chi đối với việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục không 

thuộc nội dung được giao quy định tại khoản 13 Điều 8, khoản 4 Điều 9 

Thông tư số 69/2021/TT-BTC. 

Bên cạnh đó, các khoản chi phục vụ công tác tuyển dụng viên chức đã 

Tiếp thu và đưa nội 

dung ra khỏi dự thảo 
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được quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, 

viên chức. Đối với nội dung chi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục nói 

riêng chi tuyển dụng viên chức các ngành khác nói chung, đề nghị Sở Giáo 

dục và Đào tạo phối hợp các cơ quan có liên quan kiến nghị Sở Tài chính 

căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, căn cứ khả năng ngân sách Nhà 

nước, đề xuất mức chi phục vụ tổ chức thi tuyển dụng, nâng ngạch, thăng 

hạng công chức, viên chức tại địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền quy định 

tại Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Đối với mức chi cho các chức danh, chi tiền công cho việc ra đề thi, 

chi tiền công cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi... đề nghị Sở Giáo 

dục và Đào tạo phối hợp Sở Tài chính căn cứ vào khả năng kinh phí và thực 

tiễn trong việc chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi để xây dựng, trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân quyết định việc tra 

cứu, áp dụng, viện dẫn ... đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các mức 

chi cho các đối tượng, nội dung được dự kiến ngay trong Nghị quyết (không 

ban hành Phụ lục kèm theo). 

Giải trình: Đối với 

mức tiền công cho các 

thành viên, nếu đưa 

vào Nghị quyết sẽ 

không đảm bảo độ chi 

tiết về mức chi cụ thể 

cho các thành viên. 
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2.6. Qua theo dõi trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Sở Tư pháp nhận 

thấy thời hạn đăng tải để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa được 

thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật.  

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật thì thời hạn trả lời bằng văn bản của cơ quan, tổ chức 

được lấy ý kiến đối với dự thảo dự thảo Nghị quyết là 10 ngày kể từ ngày 

nhận được dự thảo. Vì vậy, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm, thực 

hiện đúng quy định về thời hạn đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, thời hạn 

lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức. 

Giải trình: Sở GDĐT 

đã thực hiện làm việc 

với Trung tâm Phục vụ 

hành chính công và đã 

đăng tải thông tin lên 

cổng thông tin điện tử 

của tỉnh theo đúng quy 

định. 

 

 

 2.7. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở các ý kiến tham gia, góp ý 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tiếp thu hoặc thực hiện việc giải trình đối 

với các ý kiến không tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, gửi Sở Tư 

pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh (dự thảo Nghị quyết gửi thẩm định đề nghị đánh số thứ 

tự theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP).  

Hồ sơ gửi thẩm định đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Điều 121 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Đã được sửa đổi, bổ 

sung theo khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật). 

Thống nhất 

 

  

Sở Kế hoạch và đầu tư (Văn bản 

số 2926/SKHĐT-VX ngày 

20/10/2021) 

1. Đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đề nghị bổ sung điều khoản quy định, giới hạn phạm vi, đối tượng áp 

dụng (vì áp dụng đối với các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục 

– đào tạo trên địa bàn tỉnh là rất rộng). 

Thống nhất, bổ sung 

Phạm vi điều chỉnh, đối 

tượng áp ụng vào Dự 

thảo. 
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- Đề nghị chỉnh sửa và biên tập lại Khoản 2, Khoản 3 của Điều 1 thành: 

“2. Quy định mức chi tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên 

thực hiện các nhiệm vụ thi theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị quyết này. 3. Mức chi tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành 

viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở cấp huyện không quá 80% mức chi tại 

khoản 2 Điều này.”. 

Tiếp thu, rà soát và 

điều chỉnh dự thảo 

 

 

- Rà soát chỉnh sửa lỗi chính tả; chú thích trước khi viết tắt các từ, cụm từ 

(THPT, GDĐT, …). 
Thống nhất 

2. Đối với dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sau khi bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân 

dân tỉnh, đối chiếu bổ sung những nội dung có liên quan đối với dự thảo Tờ 

trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thống nhất 

 14. 

 Sở Tài chính (Văn bản số 

4320/STC-QLNS ngày 

27/10/2021) 

1. Đề nghị bổ sung căn cứ ban hành văn bản thứ 5: “Căn cứ Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.” 

Tiếp thu, bổ sung vào 

dự thảo 

 

2. Về tiêu đề dự thảo Nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu 

biên tập gọn theo quy định tại khoản tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 

69/2021/TT-BTC: Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, 

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

Giải trình: Để đảm 

bảo đúng đối tượng 

quy định tại Khoản 13, 

Điều 8 của Thông tư số 

69/2021/TT-BTC. Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

không tiếp thu ý kiến 

này. 
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3. Về nguyên tắc ban hành Nghị quyết theo quy định tại Thông tư số 

69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính. 

3.1. Phạm vi ban hành thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh quy định tại khoản 

13 Điều 8 Thông tư số 69/2021/TT-BTC.   

Theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC, các kỳ thi tuyển sinh các 

lớp đầu cấp phổ thông, giáo dục thường xuyên trung học cơ sở và trung học 

phổ thông; kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi chọn học sinh giỏi 

cấp huyện, cấp tỉnh các môn văn hóa; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, 

trong đó nội dung chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-

BTC; Riêng chi trả mức tiền công cụ thể cho từng chức danh thành viên 

tham gia thực hiện các kỳ thi nêu trên, giao thẩm quyền HĐND tỉnh quyết 

định. 

Theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC, phương pháp tính chi trả 

mức chi tiền công theo ngày được tính 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 tiền công 

cao nhất. Qua rà soát, quy định mức chi tiền công tính theo quy định tại 

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 cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức 

hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước (gọi tắt là Thông tư số 

02/2015/TT-BLĐTBXH) rất cao so với mức chi các năm qua Tỉnh Kon Tum 

đang áp dụng thực hiện; Theo đó, Sở Tài chính đề nghị Sở Giáo dục và Đào 

tạo cân nhắc xem xét để tham mưu ban hành mức chi trả tiền công cho các 

thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ phù hợp mức chi của các tỉnh có 

điều kiện KT-XH và khả năng ngân sách tương đồng với tỉnh Kon Tum, và 

trên cơ sở quy mô khả năng kinh phí bố trí thực hiện, đề xuất ban hành mức 

chi lần này cho phù hợp, trong đó rà soát để ban hành đảm bảo đầy đủ các 

Đối với mức tiền 

công Sở Giáo dục và 

Đào tạo đề xuất tại 

Nghị quyết dựa trên cơ 

sở như sau: 

- Mức lương cơ sở 

lúc ban hành Thông tư 

liên tịch số 66/TTLT- 

BTC- BGDĐT: 

830.000 đồng/tháng. 

- Mức lương cơ sở 

hiện tại: 1.490.000 

đồng/tháng. 

- Định mức phụ cấp 

trách nhiệm cho các 

thành viên thực hiện 

nhiệm vụ tương ứng từ 

25% đến 42% mức 

lương cơ sở tại thời 

điểm thông tư ban 

hành. 

- Mức tiền công của 

các thành viên thực 

hiện nhiện vụ tổ chức 

thi được Sở Giáo dục 

và Đào tạo đề xuất tại 

Nghị quyết dao động từ 

20% đến 67% mức 
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TT ĐƠN VỊ 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị 

Nội dung tiếp thu 

giải trình của Sở Giáo 

dục và Đào tạo  

thành viên tham dự để tránh thiếu sót trong quá trình thực hiện tổ chức các 

kỳ thi.  

lương cơ sở tại thời 

điểm hiện tại và những 

mức tiền công này chỉ 

áp dụng 80% của mức 

3 hoặc bằng mức 4 

(mức thấp nhất) của 

mức lương chuyên gia; 

- Thông tư 

69/2021/TT-BTC xây 

dựng để áp dụng thực 

hiện trong thời gian dài 

và tính đến việc bù 

trượt giá trong những 

năm tiếp theo. 

Do vậy, mức tiền 

công Sở Giáo dục và 

Đào tạo đề xuất là phù 

hợp. 
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TT ĐƠN VỊ 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị 

Nội dung tiếp thu 

giải trình của Sở Giáo 

dục và Đào tạo  

Theo dự thảo Nghị quyết, đối với mức chi tiền công cho từng chức danh là 

thành viên thực hiện các kỳ thi tổ chức ở cấp huyện, thành phố (kỳ thi chọn 

học sinh giỏi cấp huyện/thành phố các môn văn hóa; kỳ thi chọn đội tuyển 

của huyện/thành phố dự thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, tập huấn đội tuyển 

của huyện/thành phố dự thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh) bằng 80% mức chi 

tiền công của các kỳ thi tổ chức ở cấp tỉnh theo từng thành viên thực hiện 

nhiệm vụ tương ứng.  

Kinh phí tổ chức các kỳ thi được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện 

hành (đối với nhiệm vụ thuộc cấp huyện thì do ngân sách cấp huyện đảm 

bảo); Theo đó, trên cơ sở các ý kiến tham gia của các huyện, thành phố, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xem xét đề xuất HĐND 

tỉnh ban hành theo ý kiến đề xuất, góp ý của các huyện, thành phố cho phù 

hợp, đảm bảo sự thống nhất trước khi ban hành làm cơ sở triển khai thực 

hiện. 

Đối với mức chi do 

cấp huyện tổ chức 

(Phòng Giáo dục và 

Đào tạo) các địa 

phương thống nhất với 

mức tiền công này. 

3.2. Phạm vi ban hành thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh quy định tại khoản 4 

Điều 9 Thông tư số 69/2021/TT-BTC.   

Theo đó, ngoài các kỳ thi Bộ Tài chính quy định nêu trên, trường hợp của 

địa phương có các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo 

tại địa phương thuộc chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, giao HĐND tỉnh ban hành cụ thể nội dung và mức chi làm cơ sở thực 

hiện. 

Qua rà soát, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Nội 

vụ rà soát kỹ lại phạm vi, thẩm quyền và xác định cụ thể có phải tham mưu 

hoặc không tham mưu ban hành trong Nghị quyết này mức chi đối với kỳ thi 

tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, vì đây thuộc nhiệm vụ 

chuyên môn, lĩnh vực của Bộ Nội vụ. 

 

 

Tiếp thu và không 

đưa vào dự thảo. 
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TT ĐƠN VỊ 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị 

Nội dung tiếp thu 

giải trình của Sở Giáo 

dục và Đào tạo  

Theo dự thảo Nghị quyết, đơn vị dự kiến ban hành nội dung và mức chi 

của các kỳ thi: (1) Hội thi giáo viên dạy giỏi; (2) Giáo viên chủ nhiệm giỏi; 

(3) Giáo viên dạy giỏi theo chuyên đề; (4) Hội thi làm và sử dụng đồ dùng, 

đồ chơi, học liệu số/thiết kế video; (5) Thi thiết kế bài giảng điện tử; (6) 

Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật; (7) Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng 

khởi nghiệp; (8) Cuộc thi tìm hiểu về các lĩnh vực văn hóa - xã hội; (9) Cuộc 

thi tài năng dành cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông; (10) Cuộc thi 

chuyên môn, nghiệp vụ do Ngành GDĐT tổ chức; (11) Các cuộc thi qua 

mạng; (12) Kỳ thi nghề phổ thông; (13) Thi kiểm tra cấp chứng chỉ;  (14) Tổ 

chức xét tốt nghiệp, xét tuyển sinh hàng năm; (15) Công tác kiểm tra định 

kỳ; (16) Khảo sát chất lượng, ra đề thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng 

năm. 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo tiếp tục rà soát và 

điều chỉnh, bổ sung dự 

thảo. 

Theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực, đề nghị Sở Giáo dục 

và Đào tạo có trách nhiệm rà soát các căn cứ pháp lý, tính cần thiết, và thực 

trạng các năm qua tổ chức các cuộc thi, kỳ thi, hội thi nêu trên, làm cơ sở đề 

xuất ban hành cho phù hợp. Ví dụ như: công tác kiểm tra định kỳ, các năm 

qua thực hiện trong định mức giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm, không thuộc nhóm tính 

chất tổ chức kỳ thi, đề nghị đơn vị kiểm tra, rà soát, cập nhật lại cho phù 

hợp, đúng qui định.   

Theo đó, kinh phí tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, nêu trên thực hiện theo phân 

cấp ngân sách hiện hành và đã giao ổn định dự toán chi cho Ngành thực 

hiện. 

Đối với nội dung ra 

đề kiểm tra định kỳ, Sở 

GDĐT tiếp thu và điều 

chỉnh thành “Ra đề 

kiểm tra giữa/cuối học 

kỳ do Sở hoặc Phòng 

Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức”. 
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TT ĐƠN VỊ 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị 

Nội dung tiếp thu 

giải trình của Sở Giáo 

dục và Đào tạo  

4.  

UBND thành phố Kon Tum (Văn 

bản số 4400/UBND-VX ngày 

22/10/2021) 

- Tại Khoản 3 Điều 1 dự thảo Nghị quyết quy định: "Mức chi tiền công ....: 

Áp dụng không quá 80% so với mức chi tại Điểm a Khoản 1 Điều này". 

Nhưng tại Khoản 1 Điều 1 trong dự thảo Nghị quyết không có Điểm a và 

không có mức chi cụ thể. Đề nghị xem xét bổ sung định mức chi đối với cấp 

huyện, thành phố vào trong Phụ lục I của dự thảo Nghị quyết. 

 Rà soát và điều 

chỉnh Dự thảo. 

 

 

 

- Đối với nội dung chi, mức chi tại Điều 2: Đề nghị bổ sung định mức chi 

đối với cấp huyện, thành phố vào Phụ lục II của dự thảo Nghị quyết; đồng 

thời, bổ sung định mức chi đối với cấp trường theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao thực hiện. 

Rà soát và bổ sung 

vào dự thảo 

5.  

UBND huyện Kon Plông  

(Văn bản số 2664/UBND-GDĐT 

ngày 21/10/2021) 

Thống nhất  

6.  

UBND huyện Đăk Tô  

(Văn bản số 1198/UBND-VX 

ngày 19/10/2021) 

Thống nhất   

7.  

Phòng GDĐT huyện Ngọc Hồi 

(Văn bản số 726/PGDĐT ngày 

19/10/2021) 

Thống nhất   

8.  

Phòng GDĐT huyện Kon Rẫy 

(Văn bản số 334/PGDĐT ngày 

20/10/2021) 

Thống nhất   

9.  

PTDTNT huyện Đăk Hà (Văn 

bản số 120/GY-THPT ngày 

19/10/2021) Bổ sung: phần ghi chú ở Phụ lục II: Các kỳ thi tổ chức cấp trường áp dụng 

không quá 80% cấp ngành tổ chức 

Tiếp thu, bổ sung nội 

dung mức chi vào Dự 

thảo Nghị quyết. Tuy 

nhiên mức chi cấp 

trường chỉ  áp dụng 

không quá 50% mức 
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TT ĐƠN VỊ 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị 

Nội dung tiếp thu 

giải trình của Sở Giáo 

dục và Đào tạo  

chi cấp tỉnh. Vì kinh 

phí tổ chức các kỳ thi 

tại các trường không 

đảm bảo để áp dụng ở 

mức 80%. 

10.  

THCS-THSP Lý Tự Trọng (Văn 

bản số 80/BC-LTT ngày 

20/10/2021) 

Thống nhất   

11.  

THPT Lê Lợi  

(Văn bản số 28/CV-THPTLL ngày 

20/10/2021) 

Thống nhất   

12.  

THPT Trần Quốc Tuấn  

(Văn bản số 91/BC-THPT ngày 

19/10/2021) 

Thống nhất   
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