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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường 

Trung học phổ thông chuyên và mức thưởng, mức chi bồi dưỡng đối với giáo 

viên, cán bộ quản lý, chuyên gia, học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi 

các môn văn hóa quốc gia, khu vực và quốc tế của tỉnh Điện Biên 

  

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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; 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 và các Nghị 

định hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019 và các Nghị định hướng 

dẫn thi hành; 

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung 

kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV; Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra dự thảo nghị 

quyết Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường Trung học phổ thông chuyên 

và mức thưởng, mức chi bồi dưỡng đối với giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên gia, 

học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa quốc gia, khu vực 

và quốc tế của tỉnh Điện Biên trên cơ sở Tờ trình số 4039/TTr-UBND ngày 

02/12/2021 của UBND tỉnh, ý kiến tham gia tại phiên họp thẩm tra. Ban Văn hóa 

- Xã hội báo cáo HĐND tỉnh nội dung thẩm tra như sau: 

 1. Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết 

 Trên cơ sở Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Giáo dục, Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật các văn bản pháp luật liên quan và tình hình thực tiễn 

của địa phương, UBND tỉnh xây dựng và trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến 

để ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ học sinh trường THPT chuyên và 

mức thưởng, hỗ trợ cho bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia, 

quốc tế của tỉnh Điện Biên nhằm cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước và 

của tỉnh  trong việc coi trọng và bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng giáo dục 
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toàn diện, đặc biệt là công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh 

giỏi tham dự kỳ thi các môn văn hóa cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.  

 2. Tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của dự thảo nghị quyết 

 UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết Quy định chính sách hỗ 

trợ học sinh trường Trung học phổ thông chuyên và mức thưởng, mức chi bồi 

dưỡng đối với giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên gia, học sinh tham gia kỳ thi 

chọn học sinh giỏi các môn văn hóa quốc gia, khu vực và quốc tế của tỉnh Điện 

Biên là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy định tại điểm h, khoản 9, 

Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; khoản 2, Điều 77 Luật Giáo dục 

năm 2019 và khoản 4, Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

3. Về nội dung của dự thảo Nghị quyết 

 (1). Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhất trí với phạm vi điều chỉnh, đối 

tượng áp dụng như nội dung dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình số 4039/TTr-

UBND, ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh. 

 (2). Đối với nội dung chính sách hỗ trợ trong dự thảo nghị quyết: Ban đề 

nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ nội dung quy định tại khoản 3, Điều 2 cụ thể:  

 - Mức hỗ trợ giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển học sinh 

giỏi dạy lý thuyết và thực hành 300.000đ/tiết? số tiết dạy lý thuyết và thực hành 

hỗ trợ 300 tiết/môn/kỳ thi? 

 - Đối tượng mời tham gia giảng dạy với thời gian bồi dưỡng 20 buổi/môn 

thi/kỳ thi? 

 (3). Đối với mức hỗ trợ các chuyên gia là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, 

Thạc sỹ, các nhà khoa học của các Cục, Vụ, Viện, Trường Đại học, Học viện, 

Trường THPT chuyên trong toàn quốc có kinh nghiệm, có chuyên môn giỏi để 

hướng dẫn, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa quốc gia, khu vực 

và quốc tế: Qua nghiên cứu các văn bản hiện hành, đối chiếu nội dung dự thảo 

nghị quyết do UBND tỉnh đề xuất quy định mức hỗ trợ nêu trên, Ban đề nghị 

UBND tỉnh làm rõ sự đồng nhất, tương đồng của các đối tượng có cùng học hàm, 

học vị đã được HĐND tỉnh ban hành trong các Nghị quyết đang được áp dụng 

trên địa bàn tỉnh. 

 (4). Đối với mức thưởng cho giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh khi đạt 

giải học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế các môn văn hóa: Ban nhất trí với 

đối tượng và các mức thưởng trong dự thảo nghị quyết là phù hợp. 

 4. Những nội dung thống nhất và ý kiến khác nhau 

 Trên cơ sở giải trình của UBND tỉnh tại phiên họp thẩm tra của Ban ngày 

04/12/2021; Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với nội dung giải trình và dự thảo nghị 

quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.  
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 Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định chính sách hỗ 

trợ học sinh trường Trung học phổ thông chuyên và mức thưởng, mức chi bồi 

dưỡng đối với giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên gia, học sinh tham gia kỳ thi 

chọn học sinh giỏi các môn văn hóa quốc gia, khu vực và quốc tế của tỉnh Điện 

Biên, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ VN tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND(Q); 

- Lưu: VT. 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Lâm 
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