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BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết 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  

trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

 

Căn cứ Báo cáo số 537/BC-STP ngày 25/10/2022 của Sở Tư pháp báo cáo 

thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi tập huấn, bồi 

dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình 

mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.  

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến thẩm định và giải trình các nội dung 

sau đây: 

 

Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp 
Ý kiến tiếp thu, giải trình của 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Về tên gọi của dự thảo Nghị quyết: 

Sau cụm từ “... địa bàn tỉnh”, bổ sung 

cụm từ “Cà Mau” cho đầy đủ, chặt chẽ. 

Tiếp thu ý kiến bổ sung cụm từ "Cà 

Mau" sau cụm từ ..."địa bàn tỉnh" trong 

tên gọi của dự thảo Nghị quyết. 

- Đối với Phụ lục ban hành kèm theo: 

+ Về tên gọi của dự thảo văn bản: Bổ 

sung cụm từ “nội dung chi và” trước 

cụm từ “mức chi” cho thống nhất với 

quy định tại Điều 2 của dự thảo Nghị 

quyết. 

Tiếp thu ý kiến bổ sung cụm từ “nội 

dung chi và” trước cụm từ “mức chi” 

cho thống nhất với quy định tại Điều 2 

của dự thảo Nghị quyết. 

+ Tại nội dung chi và mức chi thứ tư 

(chi biên soạn chương trình, giáo trình, 

tài liệu tập huấn, bồi dưỡng mới; chi 

chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương 

trình, giáo trình tài liệu tập huấn, bồi 

dưỡng): Trên cơ sở quy định tại khoản 4 

Điều 5 Thông tư số 83/2021/TT-BTC, 

cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, 

hoàn chỉnh lại cho phù hợp. Vì, nội 

Tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 

83/2021/TT-BTC quy định: Chi biên 

soạn chương trình, giáo trình, tài liệu 

tập huấn, bồi dưỡng mới; Chi chỉnh sửa, 

bổ sung cập nhật chương trình, giáo 

trình tài liệu tập huấn, bồi dưỡng: Thực 

hiện theo quy định tại Thông tư số 

76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 
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dung dẫn chiếu không phù hợp, không 

đảm bảo tính thống nhất theo quy định 

pháp luật có liên quan. 

2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội 

dung, mức chi xây dựng chương trình 

đào tạo, biên soạn giáo trình môn học 

đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp. Tuy nhiên tại Điều 4 (chi xây 

dựng chương trình đào tạo, biên soạn 

giáo trình môn học) Thông tư số 

76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 

2018 quy định: căn cứ Điều 7, Điều 8, 

Điều 9 Thông tư số 

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 

22/4/2015 của Liên Bộ Tài chính – Bộ 

Khoa học và công nghệ hướng dẫn định 

mức xây dựng, phân bổ dự toán và 

quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 

sách. Căn cứ Thông tư số 

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 

22/4/2015, UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định 

số 52/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 

12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cà Mau ban hành Quy định về định mức 

xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán 

kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Quyết 

định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 

52/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 

năm 2015. Do đó, cơ quan soạn thảo 

dẫn chiếu văn bản của địa phương để 

thực hiện cho nội dung này là phù hợp 

quy định. 



 

 

 

+ Tại nội dung chi và mức chi thứ năm 

(chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi 

dưỡng trực tuyến): Trên cơ sở quy định 

tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 

83/2021/TT-BTC, cơ quan chủ trì soạn 

thảo rà soát các quy định có liên quan, 

hoàn chỉnh lại cho phù hợp. Vì, nội 

dung quy định không phù hợp (trong 

quy định này có nhiều nhóm nội dung 

chi và mức chi. Có nhóm giao Sở Giáo 

dục và Đào tạo, có nhóm giao Ủy ban 

nhân dân tỉnh, có nhóm chi theo thực tế. 

Việc quy định chi 70% như dự thảo sẽ 

gây vướng mắc, không phù hợp theo 

quy định). 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu và điều 

chỉnh phụ lục. 

 

+ Tại nội dung chi và mức chi thứ sáu 

(chi tiền công giảng viên, trợ giảng, báo 

cáo viên...): Trên cơ sở quy định tại 

khoản 6 Điều 5 Thông tư số 

83/2021/TT-BTC, cơ quan chủ trì soạn 

thảo hoàn chỉnh lại cho phù hợp (đoạn 

đầu quy định “bằng 70%” nhưng đoạn 

tiếp theo lại quy định “1.400.000 đồng”. 

Cần xem lại, vì hai nội dung quy định 

này là một; dự thảo không quy định rõ 

trường hợp “số giờ giảng vượt định 

mức của các giảng viên chuyên nghiệp 

làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở 

tổ chức tập huấn, bồi dưỡng...”). 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu và điều 

chỉnh phụ lục. 

 

+ Tại nội dung chi và mức chi thứ bảy 

(phụ cấp tiền ăn, tiền phương tiện đi 

lại...): Trên cơ sở quy định tại khoản 7, 

khoản 8 Điều 5 Thông tư số 

83/2021/TTBTC, cơ quan chủ trì soạn 

thảo nghiên cứu, hoàn chỉnh lại cho phù 

hợp. Vì, nội dung dẫn chiếu không phù 

hợp. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu và điều 

chỉnh phụ lục. 

 

+ Tại nội dung chi và mức chi thứ tám 

(chi thuê biên dịch, phiên dịch): Trên cơ 

sở quy định tại khoản 9 Điều 5 Thông tư 

số 83/2021/TT-BTC, cơ quan chủ trì 

soạn thảo rà soát các quy định có liên 

quan để hoàn chỉnh lại cho chặt chẽ, phù 

hợp với quy định. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu và điều 

chỉnh phụ lục. 
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+ Ngoài ra, để nội dung quy định chặt 

chẽ, cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại 

các quy định pháp luật có liên quan, 

hoàn chỉnh nội dung quy định của dự 

thảo cho phù hợp (những nội dung nào 

giao và địa phương đã có văn bản quy 

định chi tiết thì áp dụng dẫn chiếu; đồng 

thời giải trình rõ cơ sở pháp lý quy định 

của “từng nội dung chi và mức chi cụ 

thể” để Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ sở 

xem xét, quyết định trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh). 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu và điều 

chỉnh phụ lục. 

 

Ngoài ra, xét thấy việc điều chỉnh, bổ sung một số mức chi cho đầy đủ, phù 

hợp với quy định tại Điều 5 Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chia mức chi thứ 7 

trong dự thảo Nghị quyết thành hai mức chi là: "7. Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, 

trợ giảng, báo cáo viên"; "8. Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê 

phòng nghỉ cho giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên"; đồng thời bổ sung các mức 

chi "10. Chi nước uống phục vụ lớp học"; "14. Chi phí tổ chức cho học viên đi 

khảo sát thực tế"; "15. 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)". 

  Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự 

thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và 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 trên địa bàn tỉnh Cà Mau trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- LĐ Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Tạ Thanh Vũ 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-01T10:58:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tạ Thanh Vũ<tathanhvu@camau.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-01T13:18:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogddt@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




