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 NGHỊ QUYẾT 

Về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và 

tham dự các cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh Quảng Ninh  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH  

KHÓA  XIV KỲ HỌP THỨ 9 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng 

đối với giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm 

non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban  hành Điều lệ Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi; 

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học 

giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT 

ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoạt động thể thao trong 

nhà trường; Thông tư số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của 

Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính 

đối với các giải thi đấu thể thao; 

  Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh trong 

trường trung học phổ thông; 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
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Căn cứ Thông tư số 38/2011/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung 

học cơ sở và trung học phổ thông; Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 

19/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ 

thông; Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ 

Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng. 

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     /5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc ban hành Quy định nội dung chi, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự 

các cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo thẩm 

tra số .../BC-HĐND ngày    /   /2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân 

dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định nội dung chi, mức 

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

của tỉnh Quảng Ninh. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày  …/7/2022. 

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức Nghị quyết này. 

2. Thường trực, các Ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 

sát thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, kỳ 

họp thứ 9 thông qua ngày  …/7/2022. 

Nơi nhận: 
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (báo cáo); 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII; 

- Các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy;  

- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh; 

- Các sở ban ngành của tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, VX3. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Xuân Ký    
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QUY ĐỊNH 

Nội dung chi, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các cuộc thi, hội thi 

trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh Quảng Ninh  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số           /2022/NQ-HĐND 

ngày   7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định nội dung chi, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các cuộc 

thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh Quảng Ninh gồm: 

1. Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, thi giáo viên dạy 

giỏi cơ sở giáo dục mầm non; hội thi giáo viên tổng phụ trách đội giỏi cơ sở giáo 

dục phổ thông cấp huyện, cấp tỉnh. 

2.  Hội khỏe Phù Đổng, các giải thể thao cho học sinh, Hội thao Giáo dục 

quốc phòng và an ninh trên địa cho học sinh cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh; công 

tác tập luyện, tham gia thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải thể thao cho học 

sinh và Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh cấp khu vực, toàn quốc. 

3. Cuộc thi khoa học, kỹ thuật học sinh trung học cơ sở và trung học phổ 

thông cấp huyện, cấp tỉnh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục 

trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được cơ quan có 

thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi quy định tại 

Điều 1 Quy định này. 

Chương II 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI, GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI, 

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI 

Điều 3. Nội dung chi 

1) Chi thuê địa điểm; trang trí khánh tiết. 

2) Chi mua vật tư, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, giấy chứng nhận; thẻ 

phục vụ công tác tổ chức thi. 
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3) Chi phí ăn, ở, đi lại phục vụ công tác tổ chức thi và tham gia dự thi. 

4) Chi tiền công cho các thành viên tham gia tổ chức thi. 

 Điều 4. Qui định về mức chi 

1. Chi theo thực tế để chuẩn bị, tổ chức và tham dự hội thi  

a) Chi thuê địa điểm khai mạc, tổ chức thi, tổng kết hội thi; 

b) Chi thuê địa điểm thi, địa điểm chấm thi; 

c) Chi thuê phòng hoc, phương tiện đi lại thực tế; 

d) Chi mua văn phòng phẩm phục vụ ra đề thi, chấm thi; chi in ấn các tài 

liệu, giấy chứng nhận; thẻ phục vụ công tác tổ chức thi, chấm thi; 

đ) Các khoản chi phục vụ hoạt động của các Ban; 

2. Mức chi tổ chức cuộc họp, chi đi công tác trước, trong và sau hội thi. 

3. Mức chi tiền công cho các chức danh. 

4. Chi tiền giải khát giữa giờ cho thành viên tham gia công tác tổ chức thi 

và tham gia dự thi. 

Chương III 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG, CÁC GIẢI THỂ THAO CHO HỌC SINH; 

HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

Điều 5. Nội dung chi  

1. Chi cho công tác tổ chức thi 

a) Chi thuê địa điểm, hội trường, trang trí, khánh tiết, tuyên truyền; 

b) Chi thuê phương tiện, máy móc, trang thiết bị, dụng cụ, đạo cụ; 

c) Chi tập huấn trọng tài, giám khảo; 

d) Chi văn phòng phẩm, phù hiệu, thẻ làm việc; chi làm huy chương, cờ, 

cúp, hoa, giấy chứng nhận đạt giải, bảng danh vị; 

đ) Chi trang phục, dụng cụ tập luyện, thi đấu, trình diễn, diễu hành; 

e) Chi thưởng; 

g) Chi tiền công cho các chức danh; 

h) Chi đi lại, ăn, ở; 

i) Chi bồi dưỡng cho lực lượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp chữ, 

xếp hình; 

2. Chi bồi dưỡng cho tập luyện, tham dự cấp khu vực và toàn quốc 

a) Chi thuê địa điểm tập luyện; 



5 

 

b) Chi thuê, mua sắm phương tiện, máy móc, thiết bị, trang phục, dụng cụ, 

đạo cụ; 

c) Chi văn phòng phẩm, làm hồ sơ dự thi, khám sức khỏe, phù hiệu; 

d) Chi thưởng; 

đ) Chi chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên; 

h) Chi đi lại, ăn, ở. 

Điều 6. Quy định về mức chi 

1. Chi theo thực tế để chuẩn bị, tổ chức và tham dự. 

2. Tiền công cho các thành viên tham gia tổ chức. 

3. Đi lại, ăn ở, giải khát giữa giờ. 

4. Chi hội nghị, hội thảo. 

5. Chi chế độ dinh dưỡng. 

6. Chi bồi dưỡng cho tập luyện, tham dự cấp khu vực và toàn quốc. 

7. Chi thưởng. 

Chương IV 

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT 

Điều 7. Nội dung chi 

1. Chi thù lao đối với thành viên Ban Chỉ đạo trong thời gian tổ chức 

Cuộc thi. 

2. Chi thù lao đối với Hội đồng thẩm định hồ sơ. 

3. Chi tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng. 

          4. Các khoản chi khác phục vụ công tác tổ chức Cuộc thi: chi tuyên truyền; 

Tổ chức Lễ khai mạc, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi (bao gồm chi thuê địa điểm, 

trang trí khánh tiết, văn nghệ và chi khác liên quan); Thuê địa điểm trưng bày, 

gian trưng bày các các dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (gọi 

chung là dự án); Chi văn phòng phẩm, thanh toán dịch vụ công cộng (tiền điện, 

nước, thông tin liên lạc), in ấn tài liệu, giấy chứng nhận, kỷ yếu của cuộc thi; Thuê 

nhân công để thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác tổ chức cuộc 

thi; Tổ chức hội nghị, hội thảo; Thuê phương tiện đi lại và công tác phí của Ban 

Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định hồ sơ, Ban giám khảo theo chương trình, kế hoạch 

được phê duyệt. 

 5. Chi hoàn thiện dự án dự thi cuộc thi KHKT cấp quốc gia. 

Điều 8. Qui định về mức chi 
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  1. Chi thù lao đối với thành viên Ban Tổ chức trong thời gian tổ chức cuộc 

thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ 

thông theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

        2. Thẩm định hồ sơ. 

          3. Chi tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng: 

     a) Thuê chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm công trình, giải pháp, 

đề tài dự thi; 

     b) Họp Ban giám khảo. 

  4. Các khoản chi khác phục vụ công tác tổ chức Cuộc thi. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Nguồn kinh phí và thời gian thực hiện 

1. Nguồn kinh phí thực hiện các chính sách theo Quy định này được cân 

đối trong dự toán chi ngân sách sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh, giao cho Sở 

Giáo dục và Đào tạo và các địa phương trong dự toán chi ngân sách hằng năm. 

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 9 năm 2022./. 


