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BÁO CÁO 

Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý 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 

 

Thực hiện Công văn số 1736/UBND-KGVX ngày 31/3/2022 của UBND 

tỉnh về việc xay dựng 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. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã 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 trên địa 

bàn tỉnh và đã có Công văn số 2468/SGDĐT-TCCB ngày 29/8/2022 về việc xin ý 

kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng GV và 

CBQL cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới GDPT 

trên địa bàn tỉnh gửi đến các cơ quan có liên quan xin ý kiến góp ý về nội dung, 

hình thức, thẩm quyền ban hành văn bản. 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được 23 ý kiến đóng góp của các cơ quan. 

Qua đó, báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý. Cụ thể như sau: 

 

TT Đơn vị 
Số, ký hiệu văn 

bản 
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải 

trình, tiếp thu 

của Sở GD&ĐT 

01 Sở Tư pháp 

Công văn số 

2033/STP-XDKT

&TDTHPL 

- Về căn cứ ban hành văn 

bản: 

+ Tại căn cứ thứ sáu: Bỏ cụm 

từ “ban hành”, để nội dung 

chính xác hơn. 

- Tại khoản 2, Điều 1 (về đối 

tượng áp dụng): Cơ quan soạn 

thảo nghiên cứu, hoàn chỉnh 

theo hướng quy định cụ thể 

“từng nhóm đối tượng áp 

dụng”, để nội dung quy định 

chặt chẽ hơn. Việc quy định 

chung chung như dự thảo chưa 

Sở GD&ĐT tiếp 

thu ý kiến và đã 

chỉnh sửa dự 

thảo Nghị quyết 

theo hướng góp 

ý của Sở Tư 

pháp. Tuy nhiên 

việc quy định cụ 

thể từng nhóm 

đối tượng áp 

dụng đã được 

nêu cụ thể trong 

Thông tư số 
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thể hiện rõ đối tượng áp dụng 

của văn bản. 

- Tại Điều 2 (về nội dung chi 

và mức chi): Trên cơ sở hướng 

dẫn của Thông tư số 

83/2021/TT-BTC ngày 04 

tháng 10 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính và các 

quy định pháp luật có liên 

quan. Đề cơ quan chủ trì soạn 

thảo nghiên cứu, hoàn chỉnh 

theo hướng quy định cụ thể 

“từng nội dung chi và mức 

chi”, cho phù hợp. 

(lưu ý: đối với những nội dung 

đã có Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định cụ thể 

thì áp dụng dẫn chiếu). 

- Tại Điều 3: Trên cơ sở hướng 

dẫn tại Điều 2 Thông tư số 

83/2021/TT-BTC ngày 

04/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính và các quy định 

pháp luật có liên quan. Cơ 

quan soạn thảo nghiên cứu, 

hoàn chỉnh lại cho phù hợp. 

- Về Ngôn ngữ, kỹ thuật 

trình bày của dự thảo 

Đề nghị áp dụng đúng quy 

định tại Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính 

phủ Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp 

luật. 

83/2021/TT-BT

C ngày 04 tháng 

10 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 
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Sở Công 

Thương 

Công văn số 

1865/SCT-TTr 

- Về sự cần thiết ban hành 

Nghị quyết còn nêu chung 

chung, cần nêu rõ cơ sở 

thực tiễn là Sở Giáo dục và 

Đào tạo đã thực hiện các 

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 như 

thế nào trong thời gian 

qua. 

Về cơ sở pháp lý cần viện 

dẫn các căn cứ pháp lý cụ 

thể: 

Theo phân cấp quy định 

đối với HĐND tỉnh: Tại 

khoản 1 Điều 27 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm 

pháp luật 2015 quy định: 

“Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh ban hành nghị quyết 

để quy định chi tiết điều, 

khoản, điểm được giao 

trong văn bản quy phạm 

pháp luật của cơ quan nhà 

nước cấp trên”. 

Tại điểm h khoản 2 Điều 

30 Luật Ngân sách nhà 

nước năm 2015 quy định 

Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh: “Quyết định các chế 

độ chi ngân sách đối với 

một số nhiệm vụ chi có 

tính chất đặc thù ở địa 

phương ngoài các chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức chi 

ngân sách do Chính phủ, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành để thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, bảo đảm trật tự, 

an toàn xã hội trên địa 

bàn, phù hợp với khả năng 

cân đối của ngân sách địa 

phương”. 

Theo khoản 2, 3, 4 Điều 6 

Thông tư số 

83/2021/TT-BTC ngày 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo tiếp thu ý kiến sẽ 

bổ sung thêm vào nội 

dung Tờ trình cơ sở 

pháp lý là điểm h 

khoản 2 Điều 30 

Luật Ngân sách nhà 

nước năm 2015 quy 

định Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh: “Quyết 

định các chế độ chi 

ngân sách đối với 

một số nhiệm vụ chi 

có tính chất đặc thù 

ở địa phương ngoài 

các chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức chi 

ngân sách do Chính 

phủ, Bộ trưởng Bộ 

Tài chính ban hành 

để thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn, phù 

hợp với khả năng 

cân đối của ngân 

sách địa phương” 

vào sự cần thiết ban 

hành văn bản. Về cơ 

sở pháp lý đã nêu rõ 

trong dự thảo Nghị 

quyết. 

Về quy định mức 

chi, Nghị quyết đã 

nêu phù hợp với khả 

năng cân đối của 

ngân sách địa 

phương, cơ bản là 

bằng 70% mức chi 

tối đa theo quy định. 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo sẽ bổ sung quy 

định cụ thể từng nội 

dung chi, mức chi 

vào phụ lục kèm theo 

Nghị quyết. 
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04/10/2021 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 

dục để thực hiện chương 

trình mới, sách giáo khoa 

mới giáo dục phổ thông 

quy định: 

“2. Các mức chi quy định 

tại Thông tư này là mức 

chi tối đa làm căn cứ để 

các Bộ, địa phương, các 

cơ sở giáo dục lập dự toán 

chi cho công tác tập huấn, 

bồi dưỡng giáo viên, cán 

bộ quản lý các cơ sở giáo 

dục. 

3. 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. 

4. Khuyến khích vận 

dụng các nội dung chi, 

định mức chi quy định tại 

Thông tư này để tổ chức 

các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục 

bằng nguồn kinh phí do 

các tổ chức, cá nhân tham 

gia đóng góp, tài trợ nhằm 

đảm bảo tiết kiệm, hiệu 

quả”. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 

có một số Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định các 

nội dung có liên quan tới 

việc tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng nhưng chưa có quy 

định cụ thể về 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 tại 

địa phương. 

Từ các cơ sở nêu trên, cần 

thiết phải xây dựng Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về 

việc 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. 

- Bên cạnh đó, để làm rõ 

nội dung chi và mức chi 

theo Dự thảo cần lập biểu 

nội dung, mức chi đang 

thực hiện, kinh phí đang 

thực hiện, căn cứ thực hiện 

đối chiếu với nội dung, 

mức chi đề xuất, kinh phí 

tính theo mức chi đề xuất 

theo Dự thảo, căn cứ thực 

hiện, số kinh phí tăng 

thêm. 

03 Sở Tài chính 
Công văn số 

3392/STC-HCSN 

1. Chi tạo lập mới hoặc 

thuê hệ thống quản lý học 

tập trực tuyến: Thực hiện 

theo các quy định của 

pháp luật có liên quan về 

mua sắm, đấu thầu, chứng 

từ, hóa đơn, các quy định 

về chi phí thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin. 

2. Chi điều tra, khảo sát 

xây dựng kế hoạch tập 

huấn, bồi dưỡng: Thực 

hiện theo quy định tại 

Nghị quyết số 

14/2021/NQ-HĐND ngày 

04 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định nội dung, mức 

chi của các cuộc điều tra 

thống kê trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau. 

3. Chi tổ chức các cuộc 

họp, hội thảo, hội nghị có 

Sở GD&ĐT tiếp thu 

ý kiến và đã chỉnh 

sửa dự thảo Nghị 

quyết theo hướng 

góp ý của Sở Tài 

chính. Các nội dung 

đã có Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định cụ thể 

thì áp dụng dẫn chiếu 

theo ý kiến góp ý của 

Sở Tư pháp. Riêng 

mức chi tiền công 

cho giảng viên, trợ 

giảng, báo cáo viên 

sẽ thực hiện bằng 

70% mức chi theo 

quy định tại Thông 

tư số 

83/2021/TT-BTC 

ngày 04/10/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 
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liên quan; chi đi công tác 

để kiểm tra, giám sát, đảm 

bảo chất lượng, đánh giá 

kết quả tập huấn, bồi 

dưỡng: Thực hiện theo 

quy định tại Nghị quyết số 

22/2017/NQ-HĐND ngày 

08 tháng 12 năm 2017 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về 

chế độ công tác phí, chế độ 

chi hội nghị và chế độ chi 

tiếp khách trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau. 

4. 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 của Quyết định 

số 52/2015/QĐ-UBND 

ngày 29 tháng 12 năm 

2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh 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 về 

việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định kèm 

theo Quyết định số 

52/2015/QĐ-UBND. 

5. Chi số hóa tài liệu phục 

vụ tập huấn, bồi dưỡng 

trực tuyến: Bằng 70% mức 

chi quy định tại khoản 5 

Điều 5 Thông tư số 

83/2021/TT-BTC ngày 04 

tháng 10 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính và 

các quy định của pháp luật 

có liên quan về mua sắm, 

đấu thầu. 

chính vì mức chi này 

áp dụng cho 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 không 

phải đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ công 

chức, viên chức theo 

quy định tại Nghị 

quyết số 

11/2019/NQ-HĐND 

ngày 12 tháng 7 năm 

2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Các chi phí cho giảng 

viên, trợ giảng, báo cáo 

viên (Bao gồm: Tiền công, 

phụ cấp tiền ăn, phương 

tiện đi lại): Thực hiện theo 

quy định tại Nghị quyết số 

11/2019/NQ-HĐND ngày 

12 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định một số mức chi 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

công chức, viên chức trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau. 

7. Chi thuê biên dịch, 

phiên dịch: Bằng 70% 

mức chi quy định tại 

Thông tư số 

71/2018/TT-BTC ngày 10 

tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy 

định chế độ chi tiêu đón 

tiếp khách nước ngoài vào 

làm việc tại Việt Nam, chế 

độ chi tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế tại Việt 

Nam và chế độ tiếp khách 

trong nước; 

8. Chi ra đề thi, coi thi, 

chấm thi: Thực hiện theo 

quy định tại Nghị quyết số 

10/2021/NQ-HĐND ngày 

04 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định một số nội dung, 

mức chi tổ chức kỳ thi, 

cuộc thi, hội thi trong 

ngành giáo dục và đào tạo 

tỉnh Cà Mau. 

9. Khen thưởng cho học 

viên đạt loại giỏi, xuất sắc: 

Căn cứ khả năng nguồn 

kinh phí, căn cứ số lượng 

học viên đạt loại giỏi, loại 

xuất sắc của từng lớp tập 

huấn, bồi dưỡng, cơ sở tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng 

được quyết định mức chi 

nhưng không vượt quá 

200.000 đồng/học viên. 

10. Chi khác phục vụ trực 
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tiếp lớp học: Thuê hội 

trường, thuê trang thiết bị 

phục vụ tập huấn, bồi 

dưỡng (nếu có): Các 

khoản chi phí thực tế nêu 

trên khi thanh toán phải có 

đầy đủ hợp đồng, hóa đơn 

theo quy định. 

Ngoài ra, Sở Tài chính đề 

nghị bổ sung điều khoản: 

“Trường hợp các văn bản 

được dẫn chiếu tại Nghị 

quyết này được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế thì áp dụng 

theo các văn bản sửa đổi, 

bổ sung, thay thế”. 

 

Có 03 cơ quan có ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết như đã nêu trên, Sở 

GD&ĐT đã giải trình và tiếp thu ý kiến, còn lại 20 cơ quan có ý kiến thống nhất 

với dự thảo Nghị quyết (gửi kèm văn bản góp ý của các cơ quan). 

Sở GD&ĐT báo cáo kết quả tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ 

quan có liên quan và đã hoàn thiện lại 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 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 
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