
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

Số:  388/TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              An Giang, ngày 22 tháng  6  năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn 

sách của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình  

Giáo dục phổ thông 2018 

 

 

Kính gửi:   Hội đồng nhân dân tỉnh 

  

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

22 tháng 6 năm 2015; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự 

thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách của Hội 

đồng lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, như 

sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 08 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong 

cơ sở giáo dục phổ thông, quy định (tại Điều 10. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh): 6. 

Bảo đảm nguồn kinh phí, cơ sở vật chất để Hội đồng và các cơ sở giáo dục phổ 

thông thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.” 

Căn cứ Công văn số 1671/BTC-HCSN ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong 

cơ sở giáo dục phổ thông, có nêu: “Căn cứ quy định của pháp luật về ngân sách 

nhà nước, hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT; các 

chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ 

Tài chính và thực tế yêu cầu công việc phát sinh ở địa phương, trường hợp cần 

thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định các 

nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông của địa 

phương và bố trí nguồn ngân sách địa phương để triển khai theo quy định”. 

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, 

quy định (“Điều 21. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định 

mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách”): 3. Quyết định 

các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa 

phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng 
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Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng 

cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương không hỗ trợ. Riêng 

những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định 

phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp…” 

Căn cứ các nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn 

sách của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018 là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Việc xây dựng Nghị quyết nhằm đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ lựa chọn 

sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với quy định 

của pháp luật về ngân sách Nhà nước và nguồn ngân sách địa phương. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản 

Đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 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; các văn 

bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng theo quy định với các bước sau: 

- Lập tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Soạn thảo dự thảo Nghị quyết. 

- Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết: gửi các sở, ban, ngành và đăng tải trên 

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn 30 ngày để lấy ý kiến. 

- Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết. 

- Xin ý kiến Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 17 

tháng 5 năm 2022. 

- Xem xét, chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Bố cục (gồm 03 Điều) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
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Điều 2. Nội dung, mức chi và nguyên tắc sử dụng kinh phí 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản  

Quy định cụ thể nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách của Hội 

đồng lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018: 

2.1. Chi nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa trước 06 ngày Hội 

đồng họp: 15.000 đồng/tiết/người. 

2.2. Chi Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa (tối đa không 

quá 03 ngày cho một lần tổ chức), cụ thể: Chủ tịch Hội đồng: 200.000 

đồng/người/buổi; Phó Chủ tịch, ủy viên, thư ký Hội đồng: 150.000 

đồng/người/buổi. 

2.3. Chi nước uống trong những ngày họp: 40.000 đồng/người/ngày. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị Quyết quy định nội dung, mức chi cho 

hoạt động lựa chọn sách của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018 (thay thế Tờ trình số 333/TTr-UBND ngày 20/5/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

 
Nơi nhận:                                

- Như trên;           
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (b/c); 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa X; 

- Sở: GDĐT, TP, TC; 

- VP.Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; 

- VP.UBND tỉnh: CVP, PCVP, Phòng: KGVX, 

KTTH, TH; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

   Lê Văn Phước 

 

 

 

 


