
Phụ lục II 

NỘI DUNG, MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔ CHỨC  

CÁC KỲ THI, HỘI THI, CUỘC THI TRONG LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THUỘC PHẠM VI CẤP TỈNH 

 

                                                                                                             ĐVT: 1.000 đồng 

STT Nội dung chi Đơn vị tính Định mức chi Ghi chú  

I 

Ban chỉ đạo/Ban tuyển sinh vào lớp 

10/Hội đồng thi/Ban tổ chức kỳ thi chọn 

Học sinh giỏi các môn văn hóa  

      

1 Trưởng Ban Người/ngày 400   

2 Phó Trưởng Ban Người/ngày 360   

3 Ủy viên, thư ký Người/ngày 320   

II Ban thư ký Hội đồng thi  
 

    

1 Trưởng Ban Người/ngày 360   

2 Phó Trưởng Ban Người/ngày 320   

3 Ủy viên Người/ngày 280   

III 
Hội đồng/Ban ra đề và Hội đồng/Ban sao 

in đề thi   
    

1 Trưởng Ban/Chủ tịch Hội đồng Người/ngày                  400   

2 Phó Trưởng Ban/Phó Chủ tịch Hội đồng  Người/ngày                  380    

3 Ủy viên, thư ký, công an (làm việc cách ly)  Người/ngày                  350   

4 Ủy viên, thư ký Người/ngày 300  

5 
Bảo vệ, y tế, nhân viên phục vụ (làm việc 

cách ly)  
Người/ngày  200                        

6 
Bảo vệ, y tế, nhân viên phục vụ (vòng 

ngoài)  
Người/ngày       160                  

7 
Tiền ăn trong những ngày làm việc tập 

trung cách ly  
                              

7.1 Trong thời gian thực tế in sao đề Người/ngày                  220   

7.2 

Trong thời gian cách ly còn lại (cách ly để 

chờ hết thời gian tổ chức kỳ thi mà không 

phải trực tiếp làm nhiệm vụ in sao đề thi) 

Người/ngày                  150    

8 
Tiền giải khát giữa giờ trong những ngày 

làm việc tập trung cách ly  
                              

8.1 Trong thời gian thực tế in sao đề Người/ngày                    50   
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STT Nội dung chi Đơn vị tính Định mức chi Ghi chú  

8.2 

Trong thời gian cách ly còn lại (cách ly để 

chờ hết thời gian tổ chức kỳ thi mà không 

phải trực tiếp làm nhiệm vụ in sao đề thi) 

Người/ngày                    30   

IV Tiền công ra đề thi 
 

    

1 
Hội đồng/Ban xây dựng và phê duyệt ma 

trận đề thi và bản đặc tả đề thi  
    

1.1 Chủ tịch/Trưởng Ban Người/ngày 360   

1.2 Phó Chủ tịch/Phó Trưởng Ban Người/ngày 320   

1.3 Ủy viên, thư ký Người/ngày 280   

2 Tiền công ra đề đề xuất đối với đề tự luận đề 480   

3 

Tiền công ra đề thi chính thức và dự bị kèm 

đáp án, biểu điểm (cán bộ ra đề và phản 

biện)  
    

3.1 Trắc nghiệm Người/ngày 320   

3.2 Tự luận, trắc nghiệm kết hợp với tự luận Người/ngày 480   

V 
Tiền công xây dựng ngân hàng câu hỏi 

thi  
    

1 
Hội đồng/Ban xây dựng và phê duyệt ma 

trận đề thi và bản đặc tả đề thi  
    

1.1 Chủ tịch/Trưởng Ban Người/ngày 360   

1.2 Phó Chủ tịch/Phó Trưởng Ban Người/ngày 320   

1.3 Ủy viên, thư ký Người/ngày 280   

2 Tiền công đối với câu hỏi 
 

    

 2.1  Tiền công soạn thảo câu hỏi thô Đồng/câu 20   

 2.2 
Tiền công rà soát, chọn lọc, thẩm định và 

biên tập câu hỏi 
Đồng/câu 16   

 2.3 
Tiền công chỉnh sửa câu hỏi sau thử 

nghiệm 
Đồng/câu 15   

 2.4 
Tiền công chỉnh sửa lại các câu hỏi sau khi 

thử nghiệm đề thi 
Đồng/câu 8   

 2.5 

Tiền công rà soát, lựa chọn và nhập các câu 

hỏi vào ngân hàng câu hỏi thi theo hướng 

chuẩn hóa 

Đồng/câu 3   

3 
Tiền công thuê chuyên gia định cỡ câu trắc 

nghiệm  
    

 3.1 Chủ tịch/Trưởng Ban Người/ngày 360   



3 

 

STT Nội dung chi Đơn vị tính Định mức chi Ghi chú  

 3.2 Phó Chủ tịch/PhóTrưởng Ban Người/ngày 320   

 3.3 Thành viên Người/ngày 280   

VI  Ban/Tổ vận chuyển và bàn giao đề thi  
 

    

1 Trưởng Ban  Người/ngày                  360    

2 Phó Trưởng Ban  Người/ngày                  320    

3 Ủy viên, công an, giám sát  Người/ngày                  280    

4 Tài xế (phục vụ)  Người/ngày                  160    

VII Hội đồng/Ban coi thi  
 

    

1 
Trưởng Ban/Trưởng điểm, Phó Trưởng 

điểm (trực 24/24) 
Người/ngày 360   

2 Phó Trưởng Ban/Phó Trưởng điểm Người/ngày 320   

3 

Ủy viên, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ 

giám sát, kỹ thuật viên, công an bảo vệ đề 

thi (24/24) 

Người/ngày 280   

4 
Bảo vệ, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ, 

công an bảo vệ vòng ngoài, trật tự viên 
Người/ngày 160   

VIII Ban làm phách 
 

    

1 Trưởng Ban Người/ngày 400   

2 Phó Trưởng Ban Người/ngày 360   

3 Ủy viên, thư ký, công an (làm việc cách ly) Người/ngày 280   

4 
Bảo vệ, y tế, nhân viên phục vụ (làm việc 

cách ly)  
Người/ngày 180   

5 
Bảo vệ, y tế, nhân viên phục vụ (vòng 

ngoài)  
Người/ngày 160   

6 
Tiền ăn trong những ngày làm việc tập 

trung cách ly   
  

6.1 Trong thời gian thực tế in sao đề Người/ngày 220   

6.2 

Trong thời gian cách ly còn lại (cách ly để 

chờ hết thời gian tổ chức kỳ thi mà không 

phải trực tiếp làm nhiệm vụ in sao đề thi) 

Người/ngày 150   

7 
Tiền giải khát giữa giờ trong những ngày 

làm việc tập trung cách ly  
    

7.1 Trong thời gian thực tế in sao đề Người/ngày 50   
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STT Nội dung chi Đơn vị tính Định mức chi Ghi chú  

7.2 

Trong thời gian cách ly còn lại (cách ly để 

chờ hết thời gian tổ chức kỳ thi mà không 

phải trực tiếp làm nhiệm vụ in sao đề thi) 

Người/ngày 30   

IX 
Hội đồng/Ban chấm thi tự luận, trắc 

nghiệm, phúc khảo, thẩm định bài thi)  
    

1 Chủ tịch/Trưởng Ban  Người/ngày                  400    

2 Phó Chủ tịch/Phó trưởng Ban   Người/ngày                  360    

3 

Ủy viên, thư ký, tổ trưởng, tổ phó, giám 

sát, kỹ thuật viên, công an bảo vệ bài thi 

(vòng trong)  

Người/ngày                  280    

4 
Bảo vệ, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ, 

công an bảo vệ vòng ngoài 
Người/ngày                  160    

5 
Tiền công chấm bài tự luận, phúc khảo, 

thẩm định  
    

5.1 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10  Người/ngày                  320    

5.2 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở, 

bài thi các môn chuyên của kỳ thi tuyển 

sinh vào lớp 10  

Người/ngày                  450    

5.3 
Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ 

thông  
Người/ngày 500                        

5.4 
Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi 

quốc gia  
Người/ngày                  650    

5.5 Chấm phúc khảo bài thi Người/ngày 280  

6 
Tiền công cho các tổ trưởng, tổ phó các tổ 

chấm thi (ngoài tiền công chấm thi) 
Người/đợt                  240    

X 
Chi cho công tác thanh tra, trước, trong 

và sau khi thi  
    

1 Trưởng đoàn thanh tra Người/ngày 360   

2 
Phó Trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên 

độc lập, Trưởng đoàn kiểm tra 
Người/ngày 320   

3 Đoàn viên thanh tra, kiểm tra Người/ngày 280   

XI 

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp 

THCS, kiểm tra chéo hồ sơ, xét duyệt kết 

quả tuyển sinh lớp đầu cấp, kỳ thi chọn 

học sinh giỏi, kiểm tra chéo hồ sơ thi 
 

    

1 Chủ tịch Người/ngày 360   

2 Phó Chủ tịch Người/ngày 320   
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STT Nội dung chi Đơn vị tính Định mức chi Ghi chú  

3 Ủy viên, thư ký Người/ngày 280   

XII Ban phục vụ 
 

    

1 Trưởng Ban  Người/ngày                  320    

2 Phó Trưởng Ban  Người/ngày 280                        

3 Ủy viên, thư ký  Người/ngày                  240    

XIII Xử lý dữ liệu kỳ thi và xử lý kết quả thi 
 

    

1 Thu, kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu hồ sơ 4   

2 Xử lý dữ liệu kỳ thi hồ sơ 4   

XIV 

Tiền ăn và giải khát giữa giờ cho các 

thành viên tham gia công tác tổ chức thi 

và chấm thi   
    

1 Tiền giải khát giữa giờ  Người/ngày 20   

2 Tiền ăn giữa giờ Người/ngày 45   
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