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V/v Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định nội dung chi, mức chi để 

chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội 
thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2022 

        

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo 
 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 254/SGDĐT-QLCL 

ngày 27/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia ý kiến dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi để chuẩn bị, tổ chức 

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

Lạng Sơn (dự thảo Nghị quyết của HĐNH tỉnh). Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa 

học và Công nghệ có một số ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, dự 

thảo Tờ trình của UBND tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng.  

2. Đối với Dự thảo Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh: 

- Đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm nội dung trong Mục 2 - Cơ sở thực 

tiễn là hiện nay các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành Quy định 

tương tự chưa? nếu có thì mức chi tại Dự thảo Quy định này so sánh với mức 

chi của các tỉnh, thành phố đó như thế nào? để từ đó làm cơ sở đưa ra mức chi 

như Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

- Đề nghị bổ sung thêm Phụ lục của Dự thảo Tờ trình về Biểu khái toán 

tổng mức kinh phí/năm khi triển khai thực hiện nghị quyết này đối với các nội 

dung và mức chi được quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 1 Dự thảo Quy 

định. 

3. Đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh:  

a) Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét lại tiêu đề của điểm a, 

b khoản 1 Điều 1 Dự thảo 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: Hiện nay hai tiêu đề này chỉ khác nhau là chữ "cấp tỉnh". 

Tuy nhiên nội hàm các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đều là các cuộc thi cấp tỉnh thuộc 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

b) Hiện nay tại Dự thảo Nghị quyết, các mức chi đều quy định là "Mức 

chi tối đa", đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét bổ sung thêm trong 
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Dự thảo Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với nội dung này về sự cần 

thiết quy định là "Mức chi tối đa" thay vì quy định là "Mức chi cụ thể", để đảm 

bảo thống nhất trong quá trình thực hiện. 

 c) Đối với nội dung tại khoản 2, 3 Điều 2: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ 

sung thêm cơ sở lựa chọn mức chi này. Đồng thời nghiên cứu, xem xét quy định 

"không quá 80%" tại khoản 2 và "không quá 70%" tại khoản 3 Điều 2, theo 

hướng có nên quy định thành mức tỷ lệ % cụ thể để tạo sự thống nhất trong quá 

trình thực hiện. Ví dụ: "Bằng 80% so với mức chi tại khoản 1 Điều này" hoặc 

"Bằng 70% so với mức chi tại khoản 1 Điều này". 

Kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN&ĐMST. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Trần Quốc Anh 
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