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Số:         /2022/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Phước, ngày      tháng     năm 2022 

 

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định nội dung,mức chi 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 duc̣ phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ6 

 

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 Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ khoản 3 Điều 6 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 bô ̣quản lý cơ sở giáo duc̣ để thưc̣ hiêṇ chương trình mới , 

sách giáo khoa mới giáo duc̣ phổ thông; 

Thực hiện 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; 

Thực hiện Quyết điṇh số 732/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào taọ , 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 đoaṇ 2016-2020, điṇh hướng đến năm 2025"; 

DỰ THẢO 

(Đã tiếp thu ý kiến thẩm tra  

của Ban VHXH, HĐND tỉnh) 
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Xét Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 14 tháng6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 26/BC-HĐND-VHXH ngày 21 tháng 6 năm 

2022của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

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

kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bô ̣quản lý cơ sở giáo duc̣ để thưc̣ 

hiêṇ chương trình mới , sách giáo khoa mới giáo duc̣ phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa …, kỳ 

họp thứ … thông qua ngày …..tháng….năm 2022 và có hiệu lực từ ngày …… 

tháng ….. năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, 
- Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp (Cục KTVB); 
- TTTU, TT.HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, 
BTTUBMTTQVN tỉnh; 
- Các Ban của HĐND tỉnh; 
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh; 
-Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Trung tâm CNTTTT (Sở TT&TT); 
- LĐVP, các phòng chuyên môn; 
- Lưu: VT. 
 
 

CHỦ TỊCH 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

  TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

    

QUY ĐỊNH 

Nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bô ̣quản lý 

cơ sở giáo duc̣ để thưc̣ hiêṇ chương triǹh mới, sách giáo khoa mới  

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

(Kèm theo Nghị quyết số     /2022/NQ-HĐND  

ngày   tháng   năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

 

Điều1. Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng 

giáo viênvà cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thưc̣ hiêṇ chương trình mới , sách 

giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

b) Nghị quyết này không điều chỉnh đối với việc tập huấn , bồi dưỡng giáo 

viên và cán bô ̣quản lý cơ sở giáo duc̣ về sách giáo khoa do các nhà xuất bản thưc̣ 

hiêṇ trên địa bàn tỉnh. 

c) Những nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thì được thực 

hiện theo 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  (sau đây gọi là Thông tư số 83/2021/TT-BTC) vàcác văn bản 

khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng   

a) Cơ quan quản lýnhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, bao 

gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, 

thành phố. 

b) Các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, giáo viên và cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục (sau đây gọi tắt là học viên) trên địa bàn tỉnh. 

c) Các cơ quan, đơn vị và cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Nội dung, mức chi tâp̣ huấn, bồi dưỡng  

1. Chi tạo lập mới hoặc thuê hê ̣thống quản lý học tập trực tuyến 

Cơ quan , đơn vi ̣ đươc̣ giao nhiêṃ vu ̣chủ trì thực hiện các nhiệm vụ này 

tuân thủ đầy đủ các quy điṇh của pháp luâṭ có liên quan về mua sắm , đấu thầu , 

chứng từ, hoá đơn, các quy định về chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin để tổ 

chức thưc̣ hiêṇ. 
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2. Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng:  

a) Chi xây dựng phương án điều tra thống kê và lập mẫu phiếu điều tra 

thống kê: 

- Cấp tỉnh: 10.000.000 đồng(mười triệu đồng); 

- Cấp huyện: 7.000.000đồng(bảy triệu đồng). 

b) Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê: 

- Cấp tỉnh: 5.000.000 đồng(năm triệu đồng); 

- Cấp huyện: 3.500.000 đồng(ba triệu, năm trăm nghìn đồng). 

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; 

chi thanh toán tiền phương tiện đi lại , tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên , trơ ̣

giảng, báo cáo viên; chi nước uống phục vụ lớp học: Thực hiện theo quy định tại 

Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND). 

4. Chi biên soạn chương trình , giáo trình, tài liệu tâp̣ huấn , bồi dưỡng mới; 

chi chỉnh sửa , bổ sung cập nhật chương trình , giáo trình tài liệu tập huấn , bồi 

dưỡng: 

a) Hệ số mức chi tiền công theo ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm 

vụ biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tâp̣ huấn, bồi dưỡng mới. 

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: 0,55 hệ số tiền công/nhiệm vụ (cấp tỉnh); 0,39 hệ số 

tiền công/nhiệm vụ (cấp cơ sở). 

- Thành viên thực hiện chính, thư ký: 0,34 hệ số tiền công/nhiệm vụ (cấp 

tỉnh); 0,24 hệ số tiền công/nhiệm vụ (cấp cơ sở). 

- Thành viên thực hiện: 0,18 hệ số tiền công/nhiệm vụ (cấp tỉnh); 0,12 hệ số 

tiền công/nhiệm vụ (cấp cơ sở). 

- Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ: 0,11 hệ số tiền công/nhiệm vụ (cấp tỉnh); 

0,08 hệ số tiền công/nhiệm vụ (cấp cơ sở). 

b) Chi thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng/ngày 

- Tổ trưởng tổ thẩm định: 700.000 đồng/người/nhiệm vụ (cấp tỉnh); 

450.000 đồng/người/nhiệm vụ (cấp cơ sở). 

- Thành viên tổ thẩm định: 500.000 đồng/người/nhiệm vụ (cấp tỉnh); 

300.000 đồng/người/nhiệm vụ (cấp cơ sở). 

- Thư ký tổ thẩm định: 300.000 đồng/người/nhiệm vụ (cấp tỉnh); 200.000 

đồng/người/nhiệm vụ (cấp cơ sở). 

- Đại biểu được mời tham dự: 200.000 đồng/người/nhiệm vụ (cấp tỉnh); 

100.000 đồng/người/nhiệm vụ (cấp cơ sở). 
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c) Thuê chuyên gia trong nước và chuyên gia ngoài nước: Thực hiện theo 

khoản 2 Điều 7 Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 

2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây 

dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. 

d) Chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình tài liệu tập 

huấn,bồi dưỡng (nếu có): Thực hiện bằng 25% các mức chi tại điểm a, b, c nêu 

trên. 

5. Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến thực hiện theo 

hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 83/2021/TT-BTC. Mức chi cụ thể như 

sau: 

- Thuê cơ sở giáo dục đại học: Tối đa bằng 100% mức chi theo Thông tư số 

83/2021/TT-BTC; 

- Cấp tỉnh: Tối đa bằng 90% mức chi theo Thông tư số 83/2021/TT-BTC; 

- Cấp huyện: Tối đa bằng 70% mức chi theo Thông tư số 83/2021/TT-BTC. 

6. Chi tiền công giảng viên, trơ ̣giảng, báo cáo viên 

Số lượng các thành viên tham gia hướng dẫn, giảng dạy trong 01 buổi học 

(tối đa 04 tiết học/buổi) do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.Tổng mức chi tiền 

công được tính cho tất cả các thành viên trực tiếp tham gia hướng dẫn, giảng dạy 

trong buổi học, cụ thể:  

a) Giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên cơ sở giáo dục đại học:1.500.000 

đồng/buổi(một triệu năm trăm nghìn đồng/buổi); 

b) Giảng viên, trơ ̣giảng , báo cáo viên cấp tỉnh:1.000.000 đồng/buổi(một 

triệu đồng/buổi); 

c) Giảng viên , trơ ̣giảng , báo cáo viên cấp huyện:800.000 đồng/buổi (tám 

trăm nghìn đồng/buổi). 

Số giờ giảng vượt định mức của các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm 

vụ giảng dạy trong các cơ sở tổ chức tâp̣ huấn, bồi dưỡng; giờ giảng của các giảng 

viên là giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán làm nhiệm vụ tập huấn, 

bồi dưỡng tạitrường cho những giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục còn lại 

được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với 

nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy 

thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập . Trường hợp các 

giảng viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lớp tâp̣ huấn , bồi dưỡng do 

các cơ sở đào tạo khác tổ chức thì vẫn được hưởng theo chế độ tiền công giảng 

viên theo quy định.  

7. Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên , trơ ̣giảng , báo cáo viên:150.000 

đồng/ngày/người(một trăm năm mươi nghìn đồng/ngày/người). 
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8. Chi thuê biên dịch, phiên dic̣h  

Thực hiện mức chi dịch thuật quy định tạiThông tư số 71/2018/TT-BTC 

ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp 

khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam , chế đô ̣chi tổ chức hôị nghi ̣ , hôị 

thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.  

9. Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi  

Áp dụng theo Nghị quyết số ….../2022/NQ-HĐND ngày …/…/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc 

thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

10. Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc:200.000 

đồng/học viên(hai trăm nghìn đồng/học viên). 

11. Các khoản chi phí theo thực tế phục vụ trực tiếp lớp học 

Thực hiện theo quy định tại khoản 13 Điều 5 của Thông tư số 83/2021/TT-

BTC. 

12. Chi phí tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế 

a) Chi trả tiền phương tiện đưa, đón học viên đi khảo sát, thực tế: Theo hợp 

đồng, chứng từ chi thực tế; 

b) Hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày đi thực 

tế: Do Thủ trưởng các cơ quan , đơn vị, cơ sở tổ chức tâp̣ huấn , bồi dưỡng quyết 

định mức hỗ trợ phù hợp với mức chi công tác phí quy định tại Nghị quyết số 

53/2017/NQ-HĐNDvà phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng được giao.  

13. Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian tâp̣ huấn , bồi 

dưỡng tập trung ; chi hỗ trợ chi phí đi lại cho học viên từ cơ quan đến nơi tập 

huấn, bồi dưỡng (một lượt đi và về); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học 

viên trong thời gian tâp̣ huấn , bồi dưỡng tập trung tại cơ sở tâp̣ huấn , bồi dưỡng 

(trong trường hợp cơ sở tâp̣ huấn , bồi dưỡng và đơn vị tổ chức tâp̣ huấn , bồi 

dưỡng xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ). 

Căn cứ địa điểm tổ chức lớp tâp̣ huấn , bồi dưỡng và khả năng ngân sách , 

Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan cử học viên của các địa phương tham dự các lớp 

tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán), các cơ sở 

giáo dục (cơ quan cử học viên tham dự các lớp tâp̣ huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán 

bô ̣quản lý cơ sở giáo duc̣ ) sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn 

kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ cho giáo viên , cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

được cử đi tâp̣ huấn , bồi dưỡng các khoản chi phí nêu trên đảm bảo nguyên tắc: 

Các khoản chi hỗ trợ này phù hợp với mức chi hiện hành tại Nghị quyết số 

53/2017/NQ-HĐND. 

Điều 3. Nguồn kinh phí tâp̣ huấn, bồi dưỡng  
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1. Nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

hàng năm thuộc ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách ) để thực hiện 

nhiêṃ vu ̣tâp̣ huấn , bồi dưỡng cho học viên ở các điạ phương theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục công lâp̣. 

3. 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. 

4. Nguồn tài chính hơp̣ pháp của các cơ sở giáo duc̣ ngoài công lâp̣. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Việc lập dự toán, phân bổ, quyết toán kinh phí tập huấn , bồi dưỡng giáo 

viên và cán bô ̣quản lý cơ sở giáo duc̣ để thưc̣ hiêṇ chương trình mới , sách giáo 

khoa mới giáo duc̣ phổ thông trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành. 

2. Khuyến khích vận dụng các điṇh mức chi tạiQuy định này để tổ chức các 

lớp tâp̣ huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bằng nguồn kinh 

phí do các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, tài trợ nhằm đảm bảo tiết kiệm, 

hiệu quả.  

3. Khi các văn bản về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại Quy 

định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo 

các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.  

4. Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; 

các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được cơ quan có thẩm quyền giao thực 

hiện nhiệm vụ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng tổ chức thực hiện đảm bảo 

công khai minh bạch, đúng theo quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực 

tế của từng địa phương, đơn vị. 

5. Các mức chi tại Nghị quyết này là mức chi tối đa. Các cơ quan, địa 

phương, cơ sở giáo dục không được chi vượt mức quy định tại Nghị quyết này./. 

 


