
 

 
 

 

 

 

 

BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi  

thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập  

giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau  

(trình Kỳ họp thứ Bảy (Chuyên đề) HĐND tỉnh) 

 
Thực hiện 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; 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 ngày 18 tháng 6 năm 2020; Căn cứ 

Công văn số 195/HĐND-TT ngày 12/10/2022 của Thường trực HĐND tỉnh Cà 

Mau về việc phân công thẩm tra văn bản trình kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh Khóa X. 

Ngày 19/10/2022, Ban Văn hóa - Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND 

tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi 

cho các hoạt động triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 

2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo đến đại biểu HĐND 

tỉnh một số nội dung cơ bản, như sau: 

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo, các đơn vị có liên quan trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau căn cứ Thông tư 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây 

dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” (Thông tư 07/2018/TT-BTC) để triển 

khai các hoạt động liên quan đến việc thực hiện Đề án. Tuy nhiên, Thông tư 

07/2018/TT-BTC đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư số 17/2022/TT-BTC 

ngày 08/3/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý và sử 

dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” 

(Thông tư số 17/2022/TT-BTC) có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2022. 

Theo đó, tại khoản 3 và khoản 4 Điều 6 Thông tư số 17/2022/TT-BTC có 

quy định:  

- Khoản 3.“Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa làm căn 

cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân lập dự toán chi cho việc thực hiện Đề án “Xây 

dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương 

và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương chủ động trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi 

cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương”. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH CÀ MAU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-HĐND      Cà Mau, ngày      tháng 10 năm 2022 
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- Khoản 4.“Ngoài các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này, Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây 

dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” tại địa phương, bảo đảm phù hợp với 

quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và nguồn lực ngân sách địa 

phương”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và để đảm bảo triển khai thực hiện đạt mục tiêu, 

yêu cầu thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” phù hợp 

tình hình thực tế tại địa phương thì việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định 

nội dung và mức chi cho các hoạt động triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã 

hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau là cần thiết, có cơ sở 

pháp lý, đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.  

Nghị quyết ban hành làm cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có 

liên quan lập dự toán ngân sách; thực hiện nội dung chi, mức chi và thanh quyết 

toán kinh phí đúng quy định của pháp luật. 

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết và những vấn đề còn có ý kiến khác 

nhau 

- Phạm vị điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết này quy định nội 

dung và mức chi thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

- Nội dung của dự thảo Nghị quyết và những vấn đề còn ý kiến khác nhau: 

Nội dung và mức chi theo quy định tại Thông tư số 17/2022/TT-BTC phần lớn 

đã được cụ thể thành văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

và được dẫn chiếu áp dụng thực hiện theo Phụ lục đính kèm tại khoản 6 Điều 3 của 

dự thảo Nghị quyết.  

Riêng nội dung chi hỗ trợ thắp sáng và chi hỗ trợ mua sổ sách theo dõi quá 

trình học tập đối với các lớp xóa mù chữ, chống tái mù chữ, phổ cập giáo dục được 

quy định thành mức chi cụ thể như sau: Chi hỗ trợ thắp sáng (theo thời gian thực tế 

học) là 200.000 đồng/lớp/tháng; chi hỗ trợ mua sổ sách theo dõi quá trình học tập 

cho giáo viên là 300.000 đồng/người/năm học. Các mức chi này phù hợp với quy 

định của Thông tư số 17/2022/TT-BTC, điều kiện khả năng cân đối ngân sách của 

địa phương, quy mô, thời gian hoạt động của các lớp xóa mù chữ, chống tái mù 

chữ, phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết còn quy định thêm một số nội dung chi không 

được quy định tại Thông tư số 17/2022/TT-BTC, cụ thể quy định tại các khoản 1, 

khoản 4, khoản 5 Điều 3. Việc quy định thêm nêu trên phù hợp với quy định tại 

khoản 4, Điều 6 Thông tư số 17/2022/TT-BTC và điều kiện của tỉnh. 

Tuy nhiên, tại Hội nghị thẩm tra, các đại biểu thảo luận, có ý kiến về nội dung 

dự thảo Nghị quyết, cụ thể như sau: 

- Đề nghị điều chỉnh, diễn đạt lại đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 dự 

thảo Nghị quyết cho phù hợp hơn. 
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- Nghị quyết không quy định cụ thể danh mục, số lượng hỗ trợ vật phẩm cho 

học viên các lớp xóa mù chữ, chống tái mù chữ, phổ cập giáo dục mà giao cho 

UBND tỉnh phê duyệt danh mục, số lượng học phẩm cụ thể cho phù hợp với quy 

định tại điểm b, khoản 6, Điều 5 của Thông tư số 17/2022/TT-BTC. 

- Đề nghị bổ sung nội dung và mức chi tiền lương đối giáo viên, tiền công đối 

với tình nguyện viên tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ, chống tái mù chữ, 

phổ cập giáo dục đúng theo quy định tại điểm d, điểm đ, khoản 6 Điều 5 của Thông 

tư số 17/2022/TT-BTC. 

- Đề nghị bổ sung thêm nội dung vào dự thảo Nghị quyết đó là: Trường hợp 

các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu áp dụng tại Nghị quyết này được sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

- Ngoài ra, một số đại biểu còn đóng góp về câu từ, thể thức, kỹ thuật trình 

bày văn bản. 

3. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với 

hệ thống pháp luật   

Đối chiếu với các văn bản quy định hiện hành1, dự thảo Nghị quyết được 

thông qua tại Hội nghị là nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 

hành của HĐND tỉnh. Trình tự, thủ tục, hình thức xây dựng dự thảo Nghị quyết 

đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2020)2.  

Trong quá trình tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết, ngành chức 

năng và địa phương đã thực hiện đúng quy trình; tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối 

tượng chịu sự tác động, các sở, ngành, địa phương; đăng tải lên Cổng thông tin điện 

tử tỉnh lấy ý kiến… đảm bảo đúng quy định.  

4. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết  

Nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; việc ban hành nghị quyết nhằm quy định nội dung và mức 

chi cho các hoạt động triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 

2030”, làm cơ sở pháp lý để các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện việc lập dự 

toán ngân sách; nội dung chi, mức chi, thanh quyết toán đúng theo quy định của 

pháp luật. 

 

 

                                                 
1. 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; Luật Ngân sách nhà nước 

năm 2015; Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý 

và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030”. 
2 Tờ trình số 135/TTr-UBND, ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh; dự thảo Nghị quyết; Báo cáo số 2447/BC-SGDĐT, 

ngày 28/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp dự thảo nghị quyết; 

Báo cáo số 2811/BC-SGDĐT, ngày 29/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý 

kiến góp ý; Báo cáo số 455/BC-STP, ngày 20/9/2022 của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo Nghị quyết. Báo cáo số 

2973/CB-SGDĐT, ngày 13/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý 

thành viên UBND tỉnh. 
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5. Quan điểm của Ban  

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu và giải trình của cơ quan tham mưu soạn thảo 

và sở, ngành có liên quan, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thống nhất với nội 

dung dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, để dự thảo Nghị quyết được thông qua đảm 

bảo đúng theo các quy định pháp luật, Ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp 

thu, chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết, như sau: 

 - Tên dự thảo Nghị quyết đề nghị diễn đạt lại như sau: “Nghị quyết quy định 

nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 

2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau”. 

 - Tại Điều 2. Đối tượng áp dụng, đề nghị gom các khoản 1, 2, 3 thành một 

khoản. Đối tượng áp dụng sau khi điều chỉnh là: “Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau”. 

- Về nội dung, mức chi được quy định tại Điều 3 của dự thảo Nghị quyết, 

điều chỉnh theo hướng: Quy định những mức chi cụ thể để áp dụng thực hiện trên 

địa bàn tỉnh và quy định thêm một số nội dung chi không được quy định tại Thông 

tư số 17/2022/TT-BTC. Các nội dung, mức chi theo quy định tại Thông tư số 

17/2022/TT-BTC đã được cụ thể thành văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau thì quy định thành một khoản có Phụ lục đính kèm để thuận 

tiện trong áp dụng thực hiện Đề án. Theo đó, bỏ các khoản 1, 2, 3, 4, 5, điểm a 

khoản 6 trong dự thảo Nghị quyết và điều chỉnh Điều 3 lại thành 6 khoản, cụ thể 

như sau: 

(1). Chi hỗ trợ vật phẩm cho học viên các lớp xóa mù chữ, chống tái mù chữ, 

phổ cập giáo dục: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục tên học phẩm, số 

lượng học phẩm hỗ trợ trong phạm vi danh mục hỗ trợ học phẩm theo quy định tại 

khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 

5 năm 2009 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ 

tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị 

đại học dân tộc. 

(2). Chi hỗ trợ thắp sáng đối với các lớp xóa mù chữ, chống tái mù chữ, phổ 

cập giáo dục (theo thời gian thực tế học) là 200.000 đồng/lớp/tháng. 

(3). Chi hỗ trợ mua sổ sách theo dõi quá trình học tập đối với các lớp xóa mù 

chữ, chống tái mù chữ, phổ cập giáo dục cho giáo viên là 300.000 đồng/người/năm 

học. 

(4). Chi thanh toán vượt định mức giờ chuẩn cho giáo viên thuộc biên chế 

dạy các lớp xóa mù chữ, chống tái mù chữ, phổ cập giáo dục: Thực hiện theo 

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 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. 

(5). Chi tiền công người tình nguyện tham gia dạy lớp xóa mù chữ, chống tái 

mù chữ, phổ cập giáo dục (bao gồm giáo viên thuộc biên chế của cơ sở giáo dục, 

đào tạo công lập và những người ngoài biên chế có đủ tiêu chuẩn, năng lực giảng 
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dạy): Mức chi theo hợp đồng lao động trên cơ sở lương tối thiểu vùng và đảm bảo 

tương quan với mức lương giáo viên trong biên chế có cùng trình độ đào tạo, thâm 

niên công tác dạy cùng cấp học, lớp học theo quy định hiện hành của nhà nước về 

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

(6). Ngoài nội dung, mức chi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 của điều này 

thì thực hiện theo Phụ lục đính kèm. 

.- Bổ sung khoản 3, Điều 5, như sau “Trường hợp các văn bản quy phạm 

pháp luật dẫn chiếu áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.”. 

Qua thẩm tra, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh nhận thấy dự thảo Nghị 

quyết được xây dựng có đủ cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục đảm 

bảo theo quy định, đủ điều kiện để trình kỳ họp HĐND tỉnh. Một số vấn đề đại biểu 

thảo luận, góp ý kiến và được các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội thống nhất cao, 

đề nghị cơ quan trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 

với các quy định pháp luật.  

Sau Hội nghị thẩm tra, những ý kiến theo quan điểm của Ban và ý kiến của 

Đảng đoàn HĐND tỉnh đã được cơ quan trình dự thảo Nghị quyết tiếp thu, chỉnh 

sửa. Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét, quyết 

định.  

Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi 

thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau./. 

 
 

Nơi nhận:                                                          
- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Sở GDĐT, Sở Tư pháp; 

- Khách mời Kỳ họp thứ Bảy; 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng CT HĐND; 

- Trang TTĐT HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, TM.  

           TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

              KT. TRƯỞNG BAN 

              PHÓ TRƯỞNG BAN 

  

 

 

 

               Nguyễn Đức Tiến 
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