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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch                                

Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét hồ sơ trình                     

ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi            

để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực 

giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

 

Ngày 18/3/2022, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét hồ sơ trình ban hành Nghị quyết 

của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự 

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

Lạng Sơn. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; đại diện lãnh 

đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư 

pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, thành 

phố Lạng Sơn.  

Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, ý kiến tham gia của các 

thành phần dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh kết luận như sau:  

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ trình ban hành Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các 

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

Sơn bảo đảm đúng quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Để bảo đảm chất lượng hồ sơ trình phiên họp UBND tỉnh, yêu cầu Sở 

Giáo dục và Đào tạo tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại cuộc họp; rà soát, chỉnh 

sửa, hoàn thiện các dự thảo như sau: 

 1.1. Về dự thảo Nghị quyết 

 a) Về trích yếu của dự thảo Nghị quyết: lược bỏ cụm từ “ban hành”, thống 

nhất là “Quy định nội dung chi, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ 

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

Sơn”. 
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 b) Xem xét, biên tập lại theo hướng ban hành Nghị quyết trực tiếp, sắp 

xếp bố cục dự thảo Nghị quyết theo 05 Điều và có phụ lục liên quan kèm theo 

như sau: 

 - Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

 - Điều 2. Quy định nội dung, mức chi tiền công cho từng chức danh là 

thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi.  

 - Điều 3. Quy định nội dung chi, mức chi khác. 

 - Điều 4. Nguồn kinh phí. 

 - Điều 5. Tổ chức thực hiện. 

 c) Về nội dung dự thảo Nghị quyết: 

 - Tại điểm b, c khoản 1 Điều 1: điều chỉnh cụm từ “và các kỳ thi khác” 

thành “và các kỳ thi khác theo yêu cầu của bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân 

dân tỉnh”. 

 - Tại Điều 2: thiết kế các mức chi thành phụ lục kèm theo Nghị quyết; 

lược bỏ khoản 10 (Chi tiền công cho công tác thanh tra, kiểm tra các nhiệm vụ 

tổ chức thi), do nội dung liên quan đã quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 8 Thông 

tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng 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. 

 - Tại khoản 1 Điều 4: điều chỉnh là “Nguồn kinh phí” và tách thành 01 

Điều riêng. 

 d) Nội dung khác:  

- Điều chỉnh phần căn cứ “Xét Tờ trình số …/TTr-UBND ngày … tháng  

…. năm 2021 của UBND tỉnh” thành năm 2022. 

- Rà soát lại các thành phần tại phần “Nơi nhận” của dự thảo Nghị quyết 

cho phù hợp. 

 1.2. Về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh 

 - Tại Mục 2 Phần I về cơ sở thực tiễn: rà soát, biên tập gọn lại và bổ sung 

nội dung liên quan, bảo đảm phù hợp, đủ thuyết phục. 

 - Tại Phần III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết: bổ sung việc họp 

chuyên đề, họp UBND tỉnh xem xét, thống nhất trước khi trình HĐND tỉnh. 

 - Tại Mục IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết: điều 

chỉnh theo nội dung chỉnh sửa tại dự thảo Nghị quyết. 

 - Bổ sung các phụ lục/biểu liên quan thể hiện rõ cách tính, nguyên tắc tính 

mức chi cụ thể ở các nội dung chi bảo đảm tinh khoa học, có sức thuyết phục; so 

sánh mức kinh phí tăng thêm khi áp dụng mức chi mới theo dự thảo Nghị quyết 

so với mức chi cũ đang áp dụng. 
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 1.3. Tại Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo: bổ sung thêm phụ lục/biểu 

so sánh với nội dung chi, mức chi của một số địa phương có điều kiện tương 

đồng như tỉnh Lạng Sơn đã ban hành. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các dự thảo, trình UBND tỉnh 

trước ngày 25/3/2022.  

3. Giao Sở Nội vụ rà soát Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 

10/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; đề xuất UBND 

tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Nghị quyết mới để thay thế những 

nội dung áp dụng theo các văn bản của trung ương đã hết hiệu lực và được thay 

thế bằng văn bản mới (như tại khoản 6 Mục II phụ lục kèm theo Nghị quyết số 

16/2018/NQ-HĐND). 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần theo GM số 99/GM-UBND; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KGVX, THNC; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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