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TỜ TRÌNH 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, 

mức chi các cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh Quảng Ninh 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy 

ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi các cuộc thi, hội thi 

trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh Quảng Ninh như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết  

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, 

giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, tổng phụ trách đội giỏi cơ sở giáo dục phổ thông 

(Hội thi): Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành các Thông tư: số 

22/2019/TT-BGDĐT 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 (Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT); Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT ngày 

19/12/2012 của Bộ GDĐT về việc Ban  hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng 

phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi (Thông tư 52/2012/TT-

BGDĐT). Trong đó, quy định cụ thể về nội dung, tiêu chuẩn, hồ sơ tham dự Hội 

thi; thẩm quyền tổ chức Hội thi, các Ban Hội thi… để tổ chức Hội thi giáo viên 

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

giỏi, tổng phụ trách đội giỏi cơ sở giáo dục phổ thông. 

 - Hội khỏe Phù Đổng, các giải thể thao học sinh và Hội thao Giáo dục quốc 

phòng và an ninh: Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ 

GDĐT về việc quy định hoạt động thể thao trong nhà trường; trong đó có hướng 

dẫn các nội dung về tổ chức HKPĐ cấp toàn quốc, cấp tỉnh, cấp huyện, các giải 

thể thao…; trách nhiệm của các Sở GDĐT “… Hằng năm, chỉ đạo, tổ chức các 

hoạt động thi đấu thể thao các cấp cho học sinh với quy mô và hình thức phù 

họp với điều kiện thực tiễn để phát triển phong trào thể thao trường học. Cử đoàn 

tham gia các hoạt động thi đấu thể thao do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể 

thao học sinh Việt Nam tổ chức”; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 02/3/2022 

DỰ THẢO 
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của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo 

dục thể chất và thể thao trường học đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

có giao trách nhiệm vụ cho sở GDĐT: “Hằng năm, tổ chức ít nhất 02 giải thi đấu 

thể thao cấp tỉnh cho học sinh”; “phối hợp với các phòng chức năng của Sở Văn 

hóa và Thể thao, các sở, ngành có liên quan để tham mưu triển khai tổ chức các 

cuộc thi (giải) đấu thể dục, thể thao và Hội khỏe Phù Đổng và việc sử dụng hiệu 

quả các công trình, trang thiết bị thể dục, thể thao của tỉnh”. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Thông tư số 23/2018/TT-

BGDĐT ban hành Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường 

trung học phổ thông. Trong đó, quy định cụ thể về nội dung, hình thức thi; đối 

tượng và điều kiện tham dự Hội thao; thẩm quyền tổ chức Hội thao, Ban tổ chức, 

Ban thư kí, Ban giám khảo Hội thao; điều kiện và quy tắc các nội dung thi; cách 

tính kết quả và xếp hạng thành tích. 

  - Cuộc thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học cơ 

sở và trung học phổ thông (Cuộc thi): Bộ GDĐT ban hành các thông tư: Thông 

tư  số 38/2011/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ GDĐT về việc 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 GDĐT về 

việc 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 ban hành kèm theo Thông tư số 

38/2012/TT-BGDĐT. Trong đó, quy định về đối tượng tham gia, nội dung tham 

gia, tiêu chí chấm xét chọn và chấm giải, hồ sơ dự án, thẩm quyền tổ chức Cuộc 

thi, Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định hồ sơ, Ban giám khảo,… để tổ chức Cuộc 

thi KHKT. 

Tại các văn bản trên không quy định nội dung, mức chi để tổ chức các cuộc 

thi, hội thi; do đó các cấp tổ chức chưa có căn cứ trong việc chi trả kinh phí cho 

các chức danh của các Ban Hội thi và và các nhiệm vụ khác để tổ chức hội thi. 

Mặt khác, tại Khoản 4, Điều 9, Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 

11/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham 

dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông có quy định “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 tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo 

dục - đào tạo 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 GDĐT, các địa 

phương và nguồn ngân sách địa phương.” 

Do đó, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi các 

cuộc thi, hội thi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, ban hành là cần thiết. 

2. Cơ sở thực tiễn 
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2.1. Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, tổng phụ trách 

đội giỏi  

a) Thuận lợi 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT và của tỉnh, các hoạt động 

của Hội thi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo; các sở, ngành, địa 

phương đã tích cực phối hợp với Sở GDĐT triển khai, tổ chức đạt kết quả cao. 

Qua đó, giáo viên được tham gia các hoạt động chuyên môn theo tinh thần của 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI và chương trình Giáo dục phổ thông mới năm 2018; góp phần tích cực 

vào thành tích của ngành Giáo dục và của tỉnh Quảng Ninh (luôn đứng trong tốp 

các tỉnh có chất lượng giáo dục khá) so với toàn quốc. 

- Các Thông tư của Bộ GDĐT về tổ chức Hội thi GVDG, GVCNLG, 

TPTĐG là căn cứ pháp lý để các cấp tổ chức Hội thi đảm bảo đúng nội dung, tiêu 

chuẩn, hồ sơ tham dự Hội thi; thẩm quyền theo quy định. 

b) Khó khăn 

Các Hội thi GVDG, GVCNLG, TPTĐG đã tổ chức thực hiện trong các năm 

học qua được Sở GDĐT áp dụng mức 65% mức chi tổ chức thi Tốt nghiệp THPT 

theo Văn bản hướng dẫn số 2040/SGDĐT-KHTC ngày 02/8/2012 của Sở GDĐT 

về việc quy định mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng 

câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Việc 

thực hiện hướng dẫn nêu trên còn nhiều bất cập như: (1) Mức chi cho con người 

tham gia Hội thi rất thấp (đối với giám khảo dự giờ đánh giá tiết dạy, chấm sáng 

kiến/ biện pháp của giáo viên chỉ được tính trung bình 9.750 đồng/giám khảo; đối 

với giáo viên dự thi chỉ được hỗ trợ tiền nước uống theo định mức trung bình 10 

người/bình 20 lít...); (2) Mức chi hỗ trợ chi trả điện nước, thuê Hội trường, phòng 

học tại các cơ sở giáo dục tổ chức thi quá thấp (50.000 đồng/phòng học). Các mức 

chi căn cứ vào hướng dẫn số 2040/SGDĐT-KHTC đã không còn hiệu lực và tình 

hình thực tế hiện nay, không đảm bảo lao động trí tuệ cho giám khảo và thí sinh dự 

thi, làm cho quá trình tổ chức Hội thi chưa thực sự hiệu quả, lực lượng tổ chức Hội 

thi, giám khảo và giáo viên chưa được động viên kịp thời, thỏa đáng. 

Mặt khác, văn bản hướng dẫn về nội dung, mức chi nêu trên đến nay không 

còn hiệu lực áp dụng. Còn các Thông tư hướng dẫn Quy định về Hội thi GVDG, 

GVCNLG, TPTĐG của Bộ GDĐT nói trên không quy định nội dung, mức chi để 

tổ chức Hội thi, do đó các cấp tổ chức chưa có căn cứ trong việc chi trả kinh phí 

cho các chức danh của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký, Ban đề thi.... 

và các nhiệm vụ khác để tổ chức hội thi. 

2.2. Hội khỏe phù đổng, các cuộc thi (giải) thao cho học sinh phổ thông và 

Hội thao Giáo dục quốc phòng an ninh 

2.2.1. Hội khỏe Phù Đổng, các cuộc thi, giải thể thao cho học sinh phổ thông 
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a) Thuận lợi 

- Các hoạt động HKPĐ và các cuộc thi (giải) thể thao trong trường học đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo; các sở, ngành, địa phương đã tích 

cực phối hợp với Sở GDĐT triển khai, tổ chức đạt kết quả cao. Qua đó, học sinh 

được tham gia các hoạt động giáo dục toàn diện theo chương trình Giáo dục phổ 

thông mới năm 2018; góp phần tích cực vào thành tích của ngành Giáo dục và của 

tỉnh Quảng Ninh (luôn đứng trong tốp các đoàn có thứ hạng Khá tại HKPĐ) so với 

toàn quốc. 

- Kinh phí cho HKPĐ được quan tâm để chi trả theo quy định tiền công 

trong công tác tổ chức, trong tài, các lược lượng phụ vụ tham gia tổ chức các cuộc 

thi (giải) thể thao, HKPĐ, thưởng cho các đội tuyển và vận động viên đạt thành 

tích, qua đó khuyến khích học sinh có năng khiếu thể thao tích cực tập luyện để 

dự thi các cuộc thi cấp tỉnh, toàn quốc; đồng thời thu hút các học sinh có năng 

khiếu về thể thao ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh 

tích cực tập luyện chuyên nghiệp tại các trung tâm đào tạo của tỉnh và toàn quốc 

để cống hiến cho tỉnh nhà. 

b) Khó khăn 

Hiện nay, chế độ chi cho Hội khỏe Phù Đổng và các giải thi đấu hằng năm 

của Sở GDĐT thực hiện theo Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 và 

Quyết định 816/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc thực 

hiện Quyết định nêu trên còn nhiều bất cập như: mức chi rất thấp (70.000đ/ngày 

tập, 90.000đ/ngày thi đấu (bao gồm cả ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, chi phí sinh 

hoạt…); tiền ngủ cho HLV và VĐV là 120.000đ/ngày tập, 200.000đ/ngày thi 

đấu), mức chi này không còn phù hợp với thực tế giá cả thị trường hiện nay, không 

đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho khả năng hoạt động tập luyện, 

huấn luyện và thi đấu, chưa đảm bảo bù đắp năng lượng tiêu hao, thiếu hụt trong 

quá trình tập luyện, thi đấu; không đủ để tái tạo năng lượng mới cho vận động 

viên, huấn luyện viên, làm cho quá trình tập luyện, thi đấu chưa thực sự hiệu quả, 

vận động viên chưa thể nâng cao thành tích thi đấu của mình và duy trì thành tích 

đó ổn định. 

Các định mức chi tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1256/QĐ-

UBND  ngày 27/4/2011 và Quyết định 816/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 quy định 

mức chi chế độ tập luyện so với giá thực tế tại các địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì 

không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng trong ngày của VĐV tập luyện và thi 

đấu thể thao để dự thi HKPĐ toàn quốc. 

2.2.2 Hội thao GDQPAN 

a) Thuận lợi 

Hội thao GDQP&AN trong trường trung học phổ thông được thực hiện 

theoThông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ GDĐT. Hội thao 
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là một hoạt động tương tự như các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông, được tổ chức 

hằng năm ở các trường THPT, cấp tỉnh tổ chức 02 năm/lần, cấp toàn quốc tổ chức 

04 năm/lần. 

Luôn được sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng GDQP&AN tỉnh Quảng Ninh, 

sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Cơ quan thường trực của 

Hội đồng GDQP&AN tỉnh). Hằng năm, Hội đồng GDQP&AN tỉnh có kế hoạch 

GDQP&AN, trong đó luôn quan tâm đến công tác GDQP&AN cho học sinh, đồng 

thời chỉ đạo việc tổ chức Hội thao GDQP&AN các cấp. Đến nay, Quảng Ninh là 

tỉnh duy nhất trên địa bàn Quân khu 3 tổ chức Hội thao GDQP&AN cấp tỉnh, 

được Hội đồng GDQP&AN Quân khu ghi nhận. 

Học sinh đạt kết quả cao trong Hội thao GDQP&AN cấp tỉnh, toàn quốc 

được cộng điểm trong kì thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, Mục b, Khoản 1, Điều 40, 

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Quy chế thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông, quy định: Hội thao GDQP&AN ngành Giáo dục phối hợp với các 

ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT. Đối với giải cá nhân: 

đoạt giải nhất, nhì, ba quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng 

được cộng 2,0 điểm; giải khuyến khích quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh hoặc Huy 

chương Bạc được cộng 1,5 điểm; Huy chương Đồng được cộng 1,0 điểm. Đối với 

giải đồng đội: Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia. 

b) Khó khăn 

Chưa có cơ chế, chính sách cụ thể đối với Hội thao GDQP&AN các cấp 

nên việc tổ chức gặp nhiều khó khăn. Hội thao GDQP&AN năm 2020 vận dụng 

Văn bản số 2040/SGDĐT-KHTC về tổ chức các kì thi nên chưa đảm bảo chế độ 

cho người tham gia. Do chưa có chính sách nên Sở GDĐT, các trường THPT gặp 

rất nhiều khó khăn khi tổ chức Hội thao, tham gia Hội thao cấp trên. Ảnh hưởng 

rất lớn đến việc thực hiện Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT. 

Tổ chức Hội thao GDQP&AN là hoạt động bắt buộc. Theo quy định, Hội 

thao GDQP&AN cấp tỉnh tổ chức 2 năm/lần. Theo kế hoạch, năm 2022 phải tổ 

chức Hội thao GDQP&AN cấp tỉnh.Tuy nhiên, nội dung Hội thao GDQP&AN 

chưa được thông qua Hội đồng Nhân dân để thực hiện theo Thông tư số 

69/2021/TT-BTC. Do vậy, Sở GDĐT chưa thể xây dựng kế hoạch tổ chức cũng 

như tham gia Hội thao GDQP&AN toàn quốc. 

2.3. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật các cấp 

a) Thuận lợi 

- Cuộc thi KHKT được quan tâm tổ chức và đạt kết quả cao. Qua đó, giáo 

viên và học sinh được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, 

thực hiện các đề tài KHKT; góp phần tích cực vào thành tích của ngành Giáo dục 

và của tỉnh Quảng Ninh (luôn đứng trong tốp các tỉnh có chất lượng giáo dục khá) 

so với toàn quốc. 
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- Các Thông tư của Bộ GDĐT về tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học 

sinh trung học là căn cứ pháp lý để các cấp tổ chức Cuộc thi đảm bảo đúng nội 

dung, tiêu chuẩn, hồ sơ tham dự Cuộc thi; thẩm quyền theo quy định. 

- Có chế độ thưởng cho học sinh đoạt giải và giáo viên có học sinh đoạt giải 

Cuộc thi KHKT theo Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết sô 63/2021/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

b) Khó khăn 

- Các Thông tư hướng dẫn Quy định về Cuộc thi KHKT học sinh trung học 

của Bộ GDĐT nói trên không quy định nội dung, mức chi để tổ chức Cuộc thi 

KHKT do đó các cấp tổ chức chưa có căn cứ trong việc chi trả kinh phí cho các 

hoạt động của cuộc thi. 

- Chưa có chính sách hỗ trợ các dự án bổ sung, hoàn thiện để tham gia cuộc 

thi cấp quốc gia. 

II. TÁC ĐỘNG KHI BAN HÀNH CHÍNH SÁCH 

1. Quy định nội dung chi, mức chi đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở 

giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, tổng phụ 

trách đội giỏi cơ sở giáo dục phổ thông 

- Việc quy định chính sách kinh phí về nội dung chi, mức chi giải quyết 

được những bất cập trong việc tổ chức Hội thi, đồng thời góp phần thực hiện hiệu 

quả mục tiêu của các Thông tư trên. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Hội thi ở các cấp. 

- Phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu; tuyên dương và 

nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực 

lượng xã hội tham gia giáo dục; tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh. 

- Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu 

cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.  

- Tạo cơ hội để giáo viên thể hiện năng lực vận dụng các phương pháp dạy 

học tích cực, đổi mới kiểm tra đánh giá; học tập, trao đổi về chuyên môn, nghiệp 

vụ; góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh phong trào 

thi đua dạy và học trong trường học. 

- Kết quả Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, 

từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, thiết thực, hiệu quả đáp ứng yêu 

cầu đổi mới; là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua các cá nhân, 

đơn vị. 

2. Quy định nội dung chi, mức chi đối với Hội khỏe Phù Đổng, các cuộc 

thi/giải thể thao cho học sinh và Hội thao Giáo dục quốc phòng an ninh 

2.1. Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức cấp tỉnh và 
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tham dự Hội khỏe Phù Đổng, các cuộc thi/giải thể thao cho học sinh cấp khu vực 

và toàn quốc 

Việc quy định nội dung chi, mức chi cho HKPĐ và các cuộc thi/giải thể 

thao cho học sinh và chế độ cho đội tuyển học sinh cấp tỉnh tập luyện và thi đấu 

HKPĐ và cuộc thi (giải) thể thao học sinh cấp khu vực và toàn quốc sẽ giúp tổ 

chức hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và 

thể thao trường học nhằm tăng cường sức khỏe, trang bị kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho 

trẻ em, học sinh; gắn giáo dục thể chất, thể thao trong trường học với giáo dục 

đạo đức, lối sống, kỹ năng sống đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi giải trí lành 

mạnh cho trẻ em, học sinh, sinh viên góp phần đào tạo học sinh, sinh viên có năng 

khiếu và tài năng thể thao cho tỉnh và đất nước. 

2.2. Quy định nội dung, mức chi để tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 

- Việc quy định chính sách kinh phí về nội dung chi, mức chi đối với Hội 

thao Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp giải quyết được những bất cập trong 

việc tổ chức Hội thao, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu của Thông 

tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Hội thao ở các cấp. 

- Phát hiện, công nhận và nhân rộng điển hình học tập giáo dục quốc phòng 

và an ninh, nhằm bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nêu cao tinh 

thần, trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp cách mạng hiện nay. 

- Kết quả Hội thao là tiêu chí được cộng điểm trong kì thi tốt nghiệp THPT 

hằng năm, đã được quy định tại Khoản 1, Điều 40, Thông tư số 15/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/5/2020 

3. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật 

  - Việc quy định chính sách kinh phí về nội dung chi, mức chi giải quyết 

được những bất cập trong việc tổ chức Cuộc thi, đồng thời góp phần thực hiện 

hiệu quả mục tiêu của các Thông tư trên. 

- Nhằm tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia 

hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật trong học sinh, giáo viên; góp phẩn phát 

triển phong trào tham gia nghiên cứu khoa học, giải quyết các vấn đề thực tiễn 

của cuộc sống trong học sinh và giáo viên, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã 

hội của địa phương, của tỉnh và đất nước. Tạo động lực cho học sinh tham gia các 

cuộc thi về khoa học trong khu vực và quốc tế. 

III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

 1. Mục đích 
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Tạo cơ sở pháp lý thống nhất, cụ thể về nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ 

chức và tham dự các cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản 

- Nghị quyết được ban hành đảm bảo các quy định, trình tự thủ tục ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

- Nghị quyết được ban hành là cơ sở pháp lí để trển khai, thực hiện các 

nhiệm vụ của ngành giáo dục trong việc tổ chức thực hiện các cuộc thi, hội thi 

trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022 – 2023. 

IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết được ban hành sẽ quy định nội dung chi, mức chi các cuộc thi, 

hội thi trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh Quảng Ninh.  

2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết được ban hành sẽ 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. 

V. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN  

1. Quy định nội dung chi, mức chi đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ 

sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, tổng 

phụ trách đội giỏi cơ sở giáo dục phổ thông 

 a) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

 Quy định cụ thể nội dung chi, mức chi để tổ chức Hội thi. Qua đó góp phần 

tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi 

mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; công tác công tác đội và phong 

trào thiếu nhi; nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; góp phần 

nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy 

và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn 

luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong 

công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đối với giáo viên mầm non; công 

tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp đối với giáo viên phổ thông; công tác đội 

và phong trào thiếu nhi. 

b) Nội dung của chính sách: 

- Nội dung chi: Chi thuê địa điểm; trang trí khánh tiết; Chi mua vật tư, văn 

phòng phẩm, in ấn tài liệu, giấy chứng nhận; thẻ phục vụ công tác tổ chức thi; Chi 
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phí ăn, ở, đi lại phục vụ công tác tổ chức thi và tham gia dự thi; Chi tiền công cho 

các thành viên tham gia tổ chức thi. 

- Qui định về mức chi: Chi theo thực tế để chuẩn bị, tổ chức và tham dự hội 

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

tiền công cho các chức danh; Chi tiền giải khát giữa giờ cho thành viên tham gia 

công tác tổ chức thi và tham gia dự thi. 

c) Các giải pháp thực hiện chính sách 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết quy định cụ thể chính sách nội dung chi, mức chi tổ chức Hội 

thi, làm cơ sở lập kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức hoạt động. 

Căn cứ vào nội dung chi, mức chi đã thực hiện và vận dụng nội dung chi, 

mức chi quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021, Nghị quyết 

số 70/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 để đề xuất các nội dung chi, mức chi 

phù hợp với qui mô, hình thức tổ chức. 

2. Quy định nội dung chi, mức chi đối với Hội khỏe Phù Đổng, các cuộc 

thi/giải thể thao cho học sinh và Hội thao Giáo dục quốc phòng an ninh 

2.1. Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức cấp tỉnh và 

tham dự Hội khỏe Phù Đổng, các cuộc thi/giải thể thao cho học sinh cấp khu vực 

và toàn quốc 

 a) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Quy định cụ thể nội dung chi, mức chi để tổ chức HKPĐ và các cuộc thi/ 

giải thể thao cho học sinh trên địa bàn tỉnh. 

Việc quy định nội dung chi, mức chi trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực trong quá trình tổ chức Hội khỏe Phù Đổng và các cuộc thi (giải) 

thể thao cho học sinh phổ thông. 

b) Nội dung chính sách: 

- Nội dung chi: Chi cho công tác tổ chức thi; Chi bồi dưỡng cho tập luyện, 

tham dự cấp khu vực và toàn quốc. 

- Quy định về mức chi: Chi theo thực tế để chuẩn bị, tổ chức và tham dự; 

Tiền công cho các thành viên tham gia tổ chức; Đi lại, ăn ở, giải khát giữa giờ; 

Chi hội nghị, hội thảo; Chi chế độ dinh dưỡng; Chi bồi dưỡng cho tập luyện, tham 

dự cấp khu vực và toàn quốc; Chi thưởng. 

c) Các giải pháp thực hiện chính sách 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết quy định cụ thể chính sách nội dung chi, mức chi tổ chức HKPĐ 

và các giải thể thao làm cơ sở lập kế hoạch, ban hành Điều lệ, dự toán kinh phí tổ 

chức hoạt động. 
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Căn cứ vào nội dung chi, mức chi đã thực hiện và vận dụng nội dung chi, 

mức chi quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021, Nghị quyết 

số 70/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021, Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND, 

ngày 27/8/2021 để đề xuất các nội dung chi, mức chi phù hợp với qui mô, hình 

thức tổ chức. 

2.2. Quy định nội dung, mức chi để tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 

a) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Quy định cụ thể nội dung chi, mức chi để tổ chức Hội thao giáo dục quốc 

phòng và an ninh cho học sinh. 

Việc quy định nội dung chi, mức chi trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng 

môn học giáo dục quốc phòng và an ninh gắn liền học tập với hoạt động thực tiễn; 

đồng thời phát hiện cá nhân và tập thể có thành tích cao để nhân rộng điển hình, 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh. 

b) Nội dung chính sách: 

- Nội dung chi: Chi cho công tác tổ chức thi; Chi bồi dưỡng cho tập luyện, 

tham dự cấp khu vực và toàn quốc. 

- Quy định về mức chi: Chi theo thực tế để chuẩn bị, tổ chức và tham dự; 

Tiền công cho các thành viên tham gia tổ chức; Đi lại, ăn ở, giải khát giữa giờ; 

Chi hội nghị, hội thảo; Chi bồi dưỡng cho tập luyện, tham dự cấp khu vực và toàn 

quốc; Chi thưởng. 

c) Các giải pháp thực hiện chính sách 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết quy định cụ thể chính sách nội dung chi, mức chi tổ chức Hội 

thao giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh làm cơ sở lập kế hoạch, ban 

hành Điều lệ, dự toán kinh phí tổ chức hoạt động. 

Căn cứ vào nội dung chi, mức chi đã thực hiện và vận dụng nội dung chi, 

mức chi quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021, Nghị quyết 

số 70/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 để đề xuất các nội dung chi, mức chi 

phù hợp với qui mô, hình thức tổ chức. 

3. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật 

a) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Quy định cụ thể nội dung chi, mức chi để tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ 

thuật. Việc quy định nội dung chi, mức chi trên sẽ góp phần tạo động lực cho học 

sinh và giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới chương 

trình giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; 

góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào 
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thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho học 

sinh và giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi. 

b) Nội dung chính sách: 

- Nội dung chi: Chi thù lao đối với thành viên Ban Chỉ đạo trong thời gian tổ 

chức Cuộc thi; Chi thù lao đối với Hội đồng thẩm định hồ sơ; Chi tổ chức xét chọn 

và chấm giải thưởng; Các khoản chi khác phục vụ công tác tổ chức Cuộc thi; Chi 

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

- Qui định về mức chi: Chi thù lao đối với thành viên tham gia tổ chức cuộc 

thi; Hội đồng thẩm định hồ sơ; Chi tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng; Các 

khoản chi khác phục vụ công tác tổ chức Cuộc thi; Chi hoàn thiện dự án dự thi 

cuộc thi KHKT cấp quốc gia. 

c) Các giải pháp thực hiện chính sách 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Nghị quyết quy định cụ thể chính sách nội dung chi, mức chi tổ chức Cuộc thi Khoa 

học kỹ thuật làm cơ sở lập kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện. 

Căn cứ vào nội dung chi, mức chi đã thực hiện và vận dụng nội dung chi, 

mức chi quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018, Nghị quyết 

số 63/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 để đề xuất các nội dung chi, mức chi 

phù hợp với qui mô, hình thức tổ chức. 

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC 

THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA 

Nguồn kinh phí thực hiện các chính sách theo các Quy định trong Nghị 

quyết này được cân đối trong dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục, đào tạo của 

tỉnh, giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo trong dự toán chi ngân sách hằng năm. 

VII. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN  

Thời gian thực hiện: Từ 01/9/2022. 

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc 

thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ...............; 

- ...............; 

- Lưu: VT,..... (8).A.XX(9) 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 

 

 

 

 


