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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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tháng
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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác 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 Hậu Giang

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
Thực hiện quy định của 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, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh
dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác 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 Hậu Giang, như
sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04
tháng 10 năm 2021 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. Theo đó tại khoản 3 Điều 6 quy định: “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”. Để
tạo cơ sở pháp lý triển khai thống nhất về mức chi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
và phù hợp với tình hình thực tế địa phương, việc ban hành Nghị quyết quy định
nội dung, mức chi cho công tác 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 Hậu Giang, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng
nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết nêu trên là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích
Xây dựng Nghị quyết mhằm cụ thể hóa mức chi theo Thông tư số
83/2021/TT-BTC ngày 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, phù hợp
với tình hình thực tiễn địa phương, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ định
mức chi trên địa bàn Tỉnh.
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2. Quan điểm xây dựng
Việc xây dựng, ban hành Nghị quyết đảm bảo tuân thủ quy định của của
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 và các
Nghị định hướng dẫn Luật: Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm
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
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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.
Quy định về nội dung, mức chi cho công tác 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 Hậu Giang phải đảm bảo đúng quy
định của pháp luật, phù hợp khả năng ngân sách địa phương và Thông tư số
83/2021/TT-BTC.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, hướng dẫn của Trung
ương, Sở Tài chính đã tổ chức xây dựng Tờ trình dự thảo Nghị quyết, lấy ý kiến
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, đăng tải, tổng hợp gửi Sở Tư
pháp thẩm định,… đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định của 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 và các văn bản hướng
dẫn thi hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết được xây dựng thành 3 Điều gồm: Phạm vi điều chỉnh,
đối tượng áp dụng, quy định nội dung, mức chi và tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản
2.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định nội dung, mức chi cho công tác 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 Hậu Giang.
b) Đối tượng áp dụng
Các cơ quan quản lý về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh, các cơ sở
giáo dục; giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị và cá
nhân có liên quan.
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2.2. Nội dung dự thảo nghị quyết
a) Quy định nội dung, mức chi cho công tác 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 Hậu Giang,
(Đính kèm Phụ lục).
b) Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 83/2021/TTBTC ngày 04 tháng 10 năm 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 và các quy
định hiện hành của địa phương. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật
dẫn chiếu áp dụng tại quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi văn bản
mới thì áp dụng theo văn bản mới đó.
2.3. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách; Nguồn thu hoạt động
sự nghiệp của các cơ sở giáo dục công lập; Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,
cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động
hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật của các cơ sở giáo dục;
đóng góp của học viên.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho
công tác 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
Hậu Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét,
quyết nghị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC
QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI CHO CÔNG TÁC 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 HẬU GIANG
(Kèm theo Tờ trình số:
/TTr-UBND ngày
tháng năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)
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 23/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về nội dung, mức chi kinh phí
thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
3. Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có 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 08/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7
năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số chế độ
chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
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 tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng
8 năm 2018 của Bộ trưởng 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 và các văn bản hiện hành của địa phương.
5. Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến: Thực hiện theo
các quy định của pháp luật có liên quan về mua sắm, đấu thầu.
6. Chi tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên:
a) Chi thù lao giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên tham gia tập huấn, bồi
dưỡng trực tiếp: Thù lao, phụ cấp tiền ăn, chi phí đưa, đón, bố trí nơi ở: Thực hiện
theo quy định tại Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu
hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mức chi thù lao (một buổi
giảng được tính bằng 4 tiết học), được tính cho tất cả các thành viên trực tiếp tham
gia hướng dẫn, giảng dạy trong 1 buổi tập huấn, bồi dưỡng.
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b) Chi thù lao cho giảng viên, báo cáo viên trực tiếp tập huấn, bồi dưỡng
bằng hình thức tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến: Tối đa không quá 50% mức chi
thù lao giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp
tại điểm a khoản này.
7. Chi thuê biên dịch, phiên dịch: Thực hiện theo 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 và văn bản hiện hành của địa phương.
8. Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi: Thực hiện theo Nghị quyết số 34/2021/NQHĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về
việc quy định nội dung, mức chi xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức
các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham gia các kỳ thi Olimpic quốc tế, khu vực và tổ
chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang.
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 đuợc quyết định chi khen
thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc theo mức 200.000 đồng/học viên./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
Số:

/2022/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày

tháng

năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Quy định nội dung, mức chi cho công tác 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 Hậu Giang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ TÁM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo
dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ
quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;
Căn cứ Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 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;
Xét Tờ trình số
/TTr-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang về dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công
tác 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 Hậu
Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
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QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi cho công tác 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 Hậu Giang.
2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan quản lý về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh, các cơ sở
giáo dục; giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị và cá
nhân có liên quan.
Điều 2. Nội dung chi và mức chi
1. Quy định nội dung, mức chi cho công tác 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 Hậu Giang,
(Đính kèm Phụ lục).
2. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 83/2021/TTBTC ngày 04 tháng 10 năm 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 và các quy
định hiện hành của địa phương. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật
dẫn chiếu áp dụng tại quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi văn bản
mới thì áp dụng theo văn bản mới đó.
3. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách; Nguồn thu hoạt động
sự nghiệp của các cơ sở giáo dục công lập; Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,
cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động
hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật của các cơ sở giáo dục;
đóng góp của học viên.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực
hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.
Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội
đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh giám sát quá trình thực hiện nghị quyết.
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X Kỳ
họp thứ tám thông qua ngày
tháng
năm 2022 và có hiệu lực từ ngày
tháng năm 2022./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN - TPHCM);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đào ĐBQH&HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Huyến

PHỤ LỤC
QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI CHO CÔNG TÁC 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 HẬU GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số:
/NQ-HĐND ngày
tháng năm 2022
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)
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 23/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về nội dung, mức chi kinh phí
thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
3. Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có 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 08/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7
năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số chế độ
chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
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 tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng
8 năm 2018 của Bộ trưởng 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 và các văn bản hiện hành của địa phương.
5. Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến: Thực hiện theo
các quy định của pháp luật có liên quan về mua sắm, đấu thầu.
6. Chi tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên:
a) Chi thù lao giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên tham gia tập huấn, bồi
dưỡng trực tiếp: Thù lao, phụ cấp tiền ăn, chi phí đưa, đón, bố trí nơi ở: Thực hiện
theo quy định tại Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu
hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mức chi thù lao (một buổi
giảng được tính bằng 4 tiết học), được tính cho tất cả các thành viên trực tiếp tham
gia hướng dẫn, giảng dạy trong 1 buổi tập huấn, bồi dưỡng.
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b) Chi thù lao cho giảng viên, báo cáo viên trực tiếp tập huấn, bồi dưỡng
bằng hình thức tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến: Tối đa không quá 50% mức chi
thù lao giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp
tại điểm a khoản này.
7. Chi thuê biên dịch, phiên dịch: Thực hiện theo 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 và văn bản hiện hành của địa phương.
8. Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi: Thực hiện theo Nghị quyết số 34/2021/NQHĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về
việc quy định nội dung, mức chi xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức
các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham gia các kỳ thi Olimpic quốc tế, khu vực và tổ
chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang.
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 đuợc quyết định chi khen
thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc theo mức 200.000 đồng/học viên./.

