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H�I ��NG NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

 
S�: 66/2021/NQ-H�ND 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p – T� do – H�nh phúc  

 
Nam ��nh, ngày 02 tháng 12 n�m 2021 

 
 

NGH� QUY�T  
Ban hành quy ��nh m�c chi t�p hu�n, b�i d��ng giáo viên và cán b� 

qu�n lý c� s� giáo d�c �� th�c hi�n ch��ng trình m�i, sách giáo khoa m�i 
giáo d�c ph� thông trên ��a bàn t�nh Nam ��nh   

  

H�I ��NG NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH 
KHÓA XIX, K� H�P 4  

 

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19 tháng 6 n�m 2015 
và Lu�t S�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t T� ch�c Chính ph� và Lu�t T� 
ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 22 tháng 11 n�m 2019; 

C�n c� Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m pháp lu�t ngày 22 tháng 6 n�m 
2015; Lu�t s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m pháp 
lu�t ngày 18 tháng 6 n�m 2020;                

C�n c� Lu�t Ngân sách nhà n��c ngày 25 tháng 6 n�m 2015; 

C�n c� Lu�t Giáo d�c ngày 14 tháng 6 n�m 2019; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 34/2016/N�-CP ngày 14 tháng 5 n�m 2016 c�a 
Chính ph� quy ��nh chi ti�t m�t s� �i�u và bi�n pháp thi hành Lu�t Ban hành 
v�n b�n quy ph�m pháp lu�t và Ngh� ��nh s� 154/2020/N�-CP ngày 31 tháng 
12 n�m 2020 c�a Chính ph� v� s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Ngh� ��nh s� 
34/2016/N�-CP ngày 14 tháng 5 n�m 2016 c�a Chính ph� quy ��nh chi ti�t m�t 
s� �i�u và bi�n pháp thi hành Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m pháp lu�t;  

C�n c� Thông t� s� 83/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 n�m 2021 c�a B� 
Tài chính v� vi�c h��ng d�n qu�n lý kinh phí t�p hu�n, b�i d��ng giáo viên và 
cán b� qu�n lý c� s� giáo d�c �� th�c hi�n ch��ng trình m�i, sách giáo khoa 
m�i giáo d�c ph� thông; 

Xét T� trình s� 121/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 n�m 2021 c�a �y ban 
nhân dân t�nh v� ban hành quy ��nh m�c chi t�p hu�n, b�i d��ng giáo viên và 
cán b� qu�n lý c� s� giáo d�c �� th�c hi�n ch��ng trình m�i, sách giáo khoa 
m�i giáo d�c ph� thông trên ��a bàn t�nh Nam ��nh; Báo cáo th�m tra c�a Ban 
V�n hóa - Xã h�i H�i ��ng nhân dân t�nh; ý ki�n th�o lu�n c�a ��i bi�u H�i 
��ng nhân dân t�i k� h�p.   

QUY�T NGH�:  
 

�i�u 1. Ban hành kèm theo Ngh� quy�t này Quy ��nh m�c chi t�p hu�n, b�i 

d��ng giáo viên và cán b� qu�n lý c� s� giáo d�c �� th�c hi�n ch��ng trình 

m�i, sách giáo khoa m�i giáo d�c ph� thông trên ��a bàn t�nh Nam ��nh.  
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�i�u 2. Giao �y ban nhân dân t�nh t� ch�c th�c hi�n Ngh� quy�t.     

�i�u 3. Th��ng tr�c H�i ��ng nhân dân, các Ban H�i ��ng nhân dân, các 

T� ��i bi�u H�i ��ng nhân dân và các ��i bi�u H�i ��ng nhân dân t�nh giám sát 

vi�c th�c hi�n Ngh� quy�t. 

Ngh� quy�t này �ã ���c H�i ��ng nhân dân t�nh Nam ��nh Khóa XIX, K� 

h�p th� 4 thông qua ngày 02 tháng 12 n�m 2021 và có hi�u l�c t� ngày 12 tháng 

12 n�m 2021./.      

 

 
CH� T�CH 

 
 
 
 

  Lê Qu�c Ch�nh 
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H�I ��NG NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p – T� do – H�nh phúc 

 
 

QUY ��NH 
M�c chi t�p hu�n, b�i d��ng giáo viên và cán b� qu�n lý c� s� giáo 

d�c �� th�c hi�n ch��ng trình m�i, sách giáo khoa m�i giáo d�c   
 ph� thông trên ��a bàn t�nh Nam ��nh  

(Kèm theo Ngh� quy�t s� 66/2021/NQ-H�ND ngày 02 tháng 12 n�m 2021 
c�a H�i ��ng nhân dân t�nh Nam ��nh)   

 

�i�u 1. Ph�m vi �i�u ch�nh 

1. Quy ��nh m�c chi cho công tác t�p hu�n, b�i d��ng gi�o viên �� th�c 
hi�n ch��ng tr�nh m�i, sách giáo khoa m�i quy ��nh t�i Quy�t ��nh s� 
404/Q�-TTg ngày 23/7/2015 c�a Th� t��ng Chính ph�; b�i d��ng n�ng l�c 
tri�n khai ch��ng tr�nh, s�ch gi�o khoa m�i cho nhà giáo và c�n b� qu�n l� c� 
s� gi�o d�c ph� thông quy ��nh t�i m�c III.2.a �i�u 1 Quy�t ��nh s� 732/Q�-
TTg ng�y 29/4/2016 c�a Th� t��ng Chính ph�; n�i dung chuyên môn v� t�p 
hu�n, b�i d��ng theo quy ��nh c�a B� Giáo d�c v� ��o t�o trên ��a bàn t�nh 
Nam ��nh. 

2. Nh�ng n�i dung kh�c không quy ��nh t�i Ngh� quy�t n�y th� ���c 
th�c hi�n theo Thông t� s� 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 c�a B� Tài 
chính v� c�c v�n b�n khác có liên quan. 

�i�u 2. ��i t��ng áp d�ng  

S� Giáo d�c v� ��o t�o, Phòng Giáo d�c v� ��o t�o các huy�n, thành 
ph� Nam ��nh, c�c c� s� gi�o d�c; gi�o viên và c�n b� qu�n l� c� s� gi�o d�c 
(sau �ây g�i t�t là h�c viên), c�c c� quan, ��n v� và c� nhân c� liên quan. 

�i�u 3. Ngu�n kinh phí t�p hu�n, b�i d��ng 

1. Ngu�n ngân s�ch nh� n��c chi s� nghi�p giáo d�c, ��o t�o và d�y 
ngh� �ã giao d� to�n ��u n�m theo phân c�p ngân sách hi�n hành. 

2. Ngu�n thu ho�t ��ng s� nghi�p c�a c�c c� s� giáo d�c công l�p. 

3. Ngu�n tài tr�, h� tr� c�a các t� ch�c, c� nhân trong v� ngo�i n��c; 
các ngu�n v�n xã h�i hóa, ngu�n v�n huy ��ng h�p pháp, ngu�n thu khác theo 
quy ��nh c�a pháp lu�t c�a c�c c� s� giáo d�c; ��ng g�p c�a h�c viên. 

4. Ngu�n t�i chính h�p ph�p c�a c�c c� s� gi�o d�c ngo�i công l�p. 

�i�u 4. M�c chi t�p hu�n, b�i d��ng 

1. Chi t�o l�p m�i ho�c thuê h� th�ng qu�n l� h�c t�p tr�c tuy�n 

C� quan, ��n v� ���c giao nhi�m v� ch� tr� th�c hi�n c�c nhi�m v� n�y 
tuân th� ��y �� c�c quy ��nh c�a ph�p lu�t c� liên quan v� mua s�m, ��u th�u, 
ch�ng t�, ho� ��n, c�c quy ��nh v� chi phí thuê d�ch v� công ngh� thông tin �� 
t� ch�c th�c hi�n. 



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 24+25/Ngày 15-12-2021 161

 2

2. Chi �i�u tra, kh�o s�t xây d�ng k� ho�ch t�p hu�n, b�i d��ng; 
chi biên so�n, ch�nh s�a, b� sung, c�p nh�t ch��ng tr�nh, gi�o tr�nh, t�i li�u t�p 
hu�n, b�i d��ng; chi khen th��ng cho h�c viên ��t lo�i gi�i, lo�i xu�t s�c c�c 
l�p t�p hu�n, b�i d��ng; chi ra �� thi, coi thi, ch�m thi �p d�ng m�c chi theo 
quy ��nh t�i Ngh� quy�t s� 55/2020/NQ-H�ND ng�y 08/12/2020 c�a H�i ��ng 
nhân dân t�nh t�nh Nam ��nh ban h�nh quy ��nh m�c chi cho công t�c ��o t�o, 
b�i d��ng c�n b�, công ch�c, viên ch�c t�nh Nam ��nh. 

3. Chi t� ch�c c�c cu�c h�p, h�i th�o, h�i ngh� c� liên quan; chi �i công 
t�c �� ki�m tra, gi�m s�t, ��m b�o ch�t l��ng, ��nh gi� k�t qu� t�p hu�n, b�i 
d��ng; chi ph� c�p ti�n �n, chi phí thanh to�n ti�n ph��ng ti�n �i l�i, ti�n thuê 
phòng ngh� cho gi�ng viên, tr� gi�ng, b�o c�o viên; chi n��c u�ng ph�c v� l�p 
h�c; h� tr� m�t ph�n ti�n �n, ti�n ngh� cho h�c viên trong nh�ng ng�y th�c t�, 
t�p hu�n, b�i d��ng t�p trung; h� tr� chi phí �i l�i cho h�c viên t� c� quan ��n 
n�i t�p hu�n, b�i d��ng (m�t l��t �i v� v�); chi thanh to�n ti�n thuê ch� ngh� 
cho h�c viên trong th�i gian t�p hu�n, b�i d��ng t�p trung �p d�ng m�c chi 
theo quy ��nh t�i Ngh� quy�t s� 74/2017/NQ-HDND ng�y 07/12/2017 c�a H�i 
��ng nhân dân t�nh Nam ��nh ban h�nh quy ��nh m�c chi công t�c phí, chi h�i 
ngh� c�a c�c c� quan, ��n v� thu�c ��a ph��ng qu�n l�. 

4. Chi d�ch thu�t �p d�ng m�c chi theo quy ��nh t�i Ngh� quy�t 
56/2019/NQ-H�ND ng�y 07/12/2019 c�a H�i ��ng nhân dân t�nh Nam ��nh 
ban h�nh quy ��nh m�c chi ti�p kh�ch n��c ngo�i, t� ch�c h�i ngh� qu�c t� v� 
m�c chi ti�p kh�ch trong n��c c�a t�nh Nam ��nh.  

5. Chi s� h�a t�i li�u ph�c v� t�p hu�n, b�i d��ng tr�c tuy�n 

a) C�c kho�n ti�n công: Xây d�ng k�ch b�n d�y h�c (chu�i c�c ho�t 
��ng d�y h�c) c�a b�i h�c; xây d�ng n�i dung chi ti�t c�a b�i h�c (t�ng ho�t 
��ng) theo k�ch b�n d�y h�c (s�n ph�m bao g�m n�i dung c�c ho�t ��ng d�ng 
text v� c�c ch� d�n/c�i ��t �� s� d�ng c�c t� li�u trong t�ng ho�t ��ng, ch�a 
bao g�m c�c t�i li�u �a ph��ng ti�n (multimedia) nh� h�nh �nh, âm thanh, 
ph��ng ti�n �i�n t� ghi, sao chép (video), �� h�a (infographics)...); cho chuyên 
gia/gi�o viên ghi h�nh (nghiên c�u k�ch b�n v� n�i dung ti�t h�c; ph�i h�p v�i 
k� thu�t viên video �� chu�n b�; ph�i h�p ghi h�nh); xây d�ng b�n yêu 
c�u/h��ng d�n biên t�p video (h�u k�, th�i l��ng video t�i �a 90 phút); th�ng 
kê v� x� l� c� b�n d� li�u k�t qu� c�a kh�a t�p hu�n, b�i d��ng (danh s�ch 
�i�m, phân nh�m ��i t��ng, ph� �i�m, t� l� - t�i thi�u cho 250 h�c viên) �p 
d�ng m�c chi theo �i�u 3 v� Kho�n 3, �i�u 4 Thông t� s� 02/2015/TT-
BL�TBXH ng�y 12/01/2015 c�a B� Lao ��ng - Th��ng binh v� Xã h�i, c� 
th� nh� sau: 

- ��i v�i ng��i c� b�ng ��i h�c �úng chuyên ng�nh v� c� 15 n�m kinh 
nghi�m tr� lên ho�c c� b�ng th�c s� tr� lên �úng chuyên ng�nh v� c� t� 8 n�m 
kinh nghi�m tr� lên: 249.000 ��ng/gi�; 

- ��i v�i ng��i c� b�ng ��i h�c �úng chuyên ng�nh v� c� t� 10 ��n 
d��i 15 n�m kinh nghi�m ho�c c� b�ng th�c s� tr� lên �úng chuyên ng�nh v� 
c� t� c� t� 5 ��n d��i 8 n�m kinh nghi�m: 187.000 ��ng/gi�; 
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- ��i v�i ng��i c� b�ng ��i h�c �úng chuyên ng�nh v� c� t� 5 ��n 
d��i 10 n�m kinh nghi�m ho�c c� b�ng th�c s� tr� lên �úng chuyên ng�nh v� 
c� t� c� t� 3 ��n d��i 5 n�m kinh nghi�m: 124.000 ��ng/gi�;   

- ��i v�i ng��i c� b�ng ��i h�c �úng chuyên ng�nh v� c� d��i 5 n�m 
kinh nghi�m ho�c c� b�ng th�c s� tr� lên �úng chuyên ng�nh v� c� t� c� d��i 3 
n�m kinh nghi�m: 93.000 ��ng/gi�. 

b) Chi phí quay video b�i gi�ng (th�i l��ng t�i �a c�a video không qu� 
90 phút; gi� bao g�m công k� thu�t viên v� thi�t b�; chi biên t�p video 
(c�t/ghép video; chuy�n ��i ��nh d�ng, �� phân gi�i) �p d�ng m�c ti�n công 
khi xây d�ng phim t�i li�u - s�n xu�t ���c quy ��nh t�i Thông t� s� 
03/2018/TT-BTTTT ngày 20/8/2018 c�a B� Thông tin v� Truy�n thông ban 
h�nh ��nh m�c kinh t� - k� thu�t v� s�n xu�t ch��ng tr�nh truy�n h�nh, v�i m�c 
chi 100.000 ��ng/phút; 

c) Chi nh�p li�u n�i dung d�ng v�n b�n, s� h�a câu h�i v�o h� th�ng h�c 
t�p tr�c tuy�n ho�c h� th�ng qu�n l� h�c t�p, gia công b�i gi�ng �i�n t� t��ng 
t�c �p d�ng theo quy ��nh t�i �i�u 4 Thông t� s� 194/2012/TT-BTC ngày 
15/11/2012 c�a B� T�i chính h��ng d�n m�c chi t�o l�p thông tin �i�n t� 
nh�m duy tr� ho�t ��ng th��ng xuyên c�a c�c c� quan, ��n v� s� d�ng ngân 
s�ch nh� n��c v�i m�c chi c� th�: 

- Nh�p d� li�u v� ki�m tra hi�u �ính thông tin l� 10.000 ��ng/1 trang; 

- T�o l�p d� li�u trên c�c trang siêu v�n b�n (Web) l� 30.000 ��ng/trang 
t�i li�u g�c A4; 

- T�o l�p thông tin �i�n t� b�ng ti�ng n��c ngo�i, ti�ng dân t�c thi�u s� 
t�ng t� 10% ��n 30% m�c chi quy ��nh t��ng �ng � trên (không bao g�m chi 
phí thi�t k� giao di�n, c�u trúc to�n trang); 

- T�o l�p thông tin �i�n t� t� c�c ngu�n d� li�u �i�n t� c� s�n, m�c chi 
b�ng 15% m�c chi t�o l�p thông tin � trên;   

- Chi s� h�a câu h�i v�o h� th�ng h�c t�p tr�c tuy�n g�n v�i ho�t ��ng 
h�c; chi s� h�a n�i dung v�n b�n v�o h� th�ng qu�n l� h�c t�p, gia công b�i 
gi�ng �i�n t� t��ng t�c: 20.000 ��ng/trang t�i li�u g�c A4.    

6. Chi ti�n công gi�ng viên, tr� gi�ng, b�o c�o viên: Th�c hi�n theo 
kho�n 6, �i�u 5 Thông t� s� 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 c�a B� Tài 
chính. 

7. C�c kho�n chi phí theo th�c t� ph�c v� tr�c ti�p l�p h�c: 

a) Thuê ��a �i�m/l�p h�c �� ghi h�nh/quay video; chi thi�t k� tiêu �� 
(banner) ��t trên trang m�ng (website); xây d�ng �� h�a (infographic); 

b) Chi t�i li�u h�c t�p b�t bu�c (mua, in �n gi�o tr�nh, t�i li�u t�p hu�n) 
theo n�i dung ch��ng tr�nh kho� t�p hu�n, b�i d��ng cho h�c viên tham d� 
(không bao g�m t�i li�u tham kh�o); chi in v� c�p ch�ng ch�; 

c) Chi thuê h�i tr��ng, phòng h�c, thi�t b� ph�c v� t�p hu�n, b�i d��ng 
(n�u có), bao g�m thuê thi�t b� công ngh� thông tin, thuê ���ng truy�n, thuê t�i 
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kho�n tr�c tuy�n, c�c chi phí tr�c ti�p kh�c v� công ngh� thông tin ��i v�i 
h�nh th�c t�p hu�n, b�i d��ng tr�c tuy�n; 

d) Chi t� ch�c h�i ��ng xét k�t qu�; chi l� khai gi�ng, b� gi�ng; 

�) Chi ti�n thu�c y t� thông th��ng cho h�c viên (n�u h�c viên �m); 

e) Chi tr� ti�n ph��ng ti�n ��a, ��n h�c viên �i kh�o s�t, th�c t�;  

f) Chi kh�c ph�c v� tr�c ti�p l�p h�c (�i�n, n��c, thông tin liên l�c, v�n 
phòng ph�m, công t�c phí v� chi l�m thêm gi� (n�u c�) cho c�n b� qu�n l� l�p 
h�c, v� sinh, trông gi� xe v� c�c kho�n chi tr�c ti�p kh�c); 

C�c kho�n chi phí th�c t� nêu t�i �i�m a, b, c, d, �, e, f kho�n 7 n�y khi 
thanh to�n ph�i c� ��y �� ch�ng t�, ho� ��n theo quy ��nh. ��i v�i c�c kho�n 
chi thuê h�i tr��ng, phòng h�c, thuê thi�t b�, d�ng c� ph�c v� gi�ng d�y, h�c 
t�p ph�i c� h�p ��ng, ho� ��n theo quy ��nh; trong tr��ng h�p m��n c� s� v�t 
ch�t c�a c�c c� quan, ��n v� kh�c t� ch�c l�p t�p hu�n, b�i d��ng nh�ng v�n 
ph�i thanh to�n c�c kho�n chi phí �i�n, n��c, v� sinh, an ninh, ph�c v�, th� 
ch�ng t� thanh to�n l� b�n h�p ��ng v� thanh l� h�p ��ng công vi�c gi�a hai 
bên kèm theo phi�u thu c�a c� quan, ��n v� cho m��n c� s� v�t ch�t; bên cho 
m��n c� s� v�t ch�t h�ch to�n kho�n thu n�y �� gi�m chi kinh phí ho�t ��ng 
c�a ��n v�. 

�i�u 5. T� ch�c th�c hi�n 

Khi c�c v�n b�n quy ��nh v� ch� ��, ��nh m�c chi d�n chi�u �� �p d�ng 
t�i Ngh� quy�t n�y ���c s�a ��i, b� sung ho�c thay th� b�ng v�n b�n m�i th� 
�p d�ng theo c�c v�n b�n s�a ��i, b� sung ho�c thay th�./. 

 
 


