
PHỤ LỤC I

MỨC TIỀN CÔNG CHO CÁC CHỨC DANH LÀ THÀNH VIÊN TỔ CHỨC KỲ THI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /2021/NQ-HĐND, ngày           tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi
(1.000 đ)

I MỨC CHI TIỀN CÔNG CÁC CHỨC DANH
1 Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Ban Chỉ đạo thi.

 - Trưởng ban. Người/ngày 1,000

 - Phó Trưởng ban thường trực. Người/ngày 800

 - Phó Trưởng ban. Người/ngày 750
 - Ủy viên, thư ký . Người/ngày 600

2 Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng/Ban ra đề thi.

 - Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban. Người/ngày 800

 - Phó Chủ tịch thường trực/ Phó Trưởng ban thường trực. Người/ngày 750
 - Phó chủ tịch/Phó Trưởng ban. Người/ngày 675
 - Ủy viên, thư ký, bảo vệ vòng trong (24h/24h). Người/ngày 600
 - Công an, bảo vệ vòng ngoài, phục vụ Người/ngày 300

2 Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng/Ban in sao đề thi, vận chuyển đề thi

 - Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban Người/ngày 800

 - Phó chủ tịch/Phó Trưởng ban Người/ngày 750
 - Ủy viên, thư ký làm việc cách ly. Người/ngày 600
 - Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ làm việc cách ly. Người/ngày 450
 - Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ vòng ngoài, lái xe vận chuyển đề thi Người/ngày 300
 - Thành viên bộ phận vận chuyển đề thi. Người/ngày 600

3 Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng thi.

a  Các chức danh là thành viên Hội đồng thi
 - Chủ tịch Hội đồng thi Người/ngày 800
 - Phó Chủ tịch thường trực. Người/ngày 750
 - Các Phó chủ tịch. Người/ngày 675
 - Ủy viên. Người/ngày 600

b Các chức danh là thành viên của Ban Thư ký Hội đồng thi
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 - Trưởng ban. Người/ngày 750
 - Phó Trưởng ban. Người/ngày 675
 - Ủy viên. Người/ngày 600

c Các chức danh là thành viên của Hội đồng/Ban coi thi/Điểm thi
 - Chủ tịch/Trưởng ban/Trưởng Điểm thi Người/ngày 750
 - Phó Chủ tịch/ Phó Trưởng ban/Phó Trưởng Điểm thi Người/ngày 675
 - Ủy viên, thư ký, Giám thị, Giám sát, cán bộ kỹ thuật Người/ngày 600
 - Công an, bảo vệ, y tế, phục vụ Người/ngày 300

d Các chức danh là thành viên của Ban/Tổ làm phách
 - Trưởng ban Người/ngày 800
 - Các Phó Trưởng ban Người/ngày 750
 - Ủy viên, thư ký làm việc cách ly. Người/ngày 675
 - Nhân viên phục vụ, bảo vệ làm việc cách ly. Người/ngày 450
 - Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ vòng ngoài, y tế Người/ngày 300

e Các chức danh là thành viên của Hội đồng/Ban chấm thi tự luận/trắc nghiệm, Hội đồng/Ban
phúc khảo tự luận/trắc nghiệm, Hội đồng/Ban chấm thẩm định bài thi
 - Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban. Người/ngày 800
 - Phó Chủ tịch thường trực/ Phó Trưởng ban thường trực. Người/ngày 750
 - Các Phó chủ tịch/Phó Trưởng ban. Người/ngày 675
 - Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên. Người/ngày 600
 - Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, y tế Người/ngày 300

II CHI TIỀN CÔNG RA ĐỀ THI

1 Chi xây dựng và phê duyệt ma trận đề thi và bản đặc tả đề thi.

 - Chủ trì. Người/ngày 800

 - Thành viên Người/ngày 600
2 Tiền công ra đề đề xuất đối với đề thi tự luận.

 - Đề thi tuyển sinh đầu cấp Đề theo phân môn 480

 - Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Đề theo phân môn 800

 - Đề thi chọn đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Đề theo phân môn 1,200

3 Tiền công ra đề thi chính thức và dự bị có kèm đáp án, biểu điểm đối với đề thi tuyển sinh đầu
cấp, thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thi chọn vào đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

 - Đề thi tuyển sinh đầu cấp Người/ngày 600

STT Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi
(1.000 đ)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



 - Đề thi tốt nghiệp THPT Người/ngày 750

 - Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Người/ngày 1,000

 - Đề thi chọn đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Người/ngày 1,200

 - Đề thi nói gồm 10 chủ đề Người/ngày 600
III CHI TIỀN CÔNG XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI

1 Tiền công xây dựng và phê duyệt ma trận đề thi và bản đặc tả đề thi

 - Chủ trì Người/ngày 800

 - Thành viên Người/ngày 600
2 Chi soạn thảo câu hỏi thô. Câu 70
3 Chi rà soát, chọn lọc, thẩm định và biên tập câu hỏi. Câu 60
4 Chi chỉnh sửa câu hỏi sau thử nghiệm. Câu 50
5 Chi chỉnh sửa lại các câu hỏi sau khi thử nghiệm đề thi. Câu 35

6 Chi rà soát, lựa chọn và nhập các câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa (được quản
lý trên phần mềm máy tính) Câu 10

8 Tiền công thuê chuyên gia định cỡ câu trắc nghiệm
 - Chủ trì Người/ngày 750
 - Các thành viên Người/ngày 600

IV CHI TIỀN CÔNG CHẤM BÀI THI

1 Chi tiền công chấm bài thi
 - Chấm bài thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSG quốc gia Người/ngày 750
 - Chấm bài thi chọn HSG cấp tỉnh Người/ngày 675
 - Chấm bài thi tự luận/ trắc nghiệm đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT Người/ngày 600
 - Chấm bài thi tuyển sinh đầu cấp Người/ngày 525

2 Chi tiền công chấm phúc khảo bài thi, chấm thẩm định
 - Tiền công phúc khảo bài thi chọn đội tuyển Người/ngày 600
 - Tiền công chấm phúc khảo bài thi chọn HSG cấp tỉnh Người/ngày 525
 - Tiền công chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT Người/ngày 450
 - Tiền công chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh đầu cấp Người/ngày 375
 - Tiền công chấm thẩm định bài thi Người/ngày 525

3 Chi tiền công cho tổ trưởng, tổ phó các tổ chấm thi Đợt 300
VI  CHI TIỀN CÔNG TẬP HUẤN CÁC ĐỘI TUYỂN

1 Tiền công cho cán bộ phụ trách lớp tập huấn

STT Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi
(1.000 đ)
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- Tiền công tính theo ngày nếu thời gian tập huấn từ 8 giờ trở lên nhưng không đủ 6 ngày Người/ngày 300

- Tiền công tính theo tuần nếu thời gian tập huấn từ 6 ngày trở lên nhưng không đủ 1 tháng Người/tuần 1,384

- Tiền công tính theo tháng nếu thời gian tập huấn đủ thời gian theo tháng Người/tháng 6,000

2 Tiền công biên soạn và giảng dạy lý thuyết, dạy thực hành, trợ lý thí nghiệm, thực hành Tiết 250

STT Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi
(1.000 đ)
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Cơ sở đề xuất mức chi Ghi chú

Khoản 4, Điều 8, Thông tư 69

Mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 3 (cấp lãnh đạo tỉnh)

Tương đương 80% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 3

Mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 80% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4

Tương đương 80% mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 3 (vì trách niệm và tính
chất bảo mật của công tác ra đề thi)
Mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 90% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 80% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 40% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4

Tương đương 80% mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 3 (vì trách nhiệm và
tính chất bảo mật của công tác in sao đề thi)
Mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 80% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 60% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 40% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 80% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4

Tương đương 80% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 3
Mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 90% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 80% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4

PHỤ LỤC I

MỨC TIỀN CÔNG CHO CÁC CHỨC DANH LÀ THÀNH VIÊN TỔ CHỨC KỲ THI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /2021/NQ-HĐND, ngày           tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)
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Mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 90% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 80% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4

Mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 90% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 80% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 40% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4

Tương đương 80% mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 3
Mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 90% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 60% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 40% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4

Tương đương 80% mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 3
Mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 90% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 80% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 40% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4

Khoản 8, Điều 8, Thông tư 69

Tương đương 80% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 3 (vì trách nhiệm và tính
chất bảo mật của công tác ra đề thi)
Tương đương 80% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4

Tương đương 80% mức chi tại điểm b, khoản 8, Điều 8 của Thông tư 69

Tương đương 80% mức tiền công theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4

Cơ sở đề xuất mức chi Ghi chú
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Mức tiền công theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4
Mức tiền công theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 3 (phù hợp với trình độ và năng lực
chuyên môn của người ra đề)
Tương đương 80% mức tiền công theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 2 (phù hợp với trình
độ và năng lực chuyên môn của người ra đề)
Tương đương 80% mức tiền công theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4

Điểm b, c và e, Khoản 9, Điều 8

Tương đương 80% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 3 (vì trách nhiệm và tính
chất bảo mật của công tác ra đề thi)
Tương đương 80% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4

Mức chi tại điểm c, khoản 9, Điều 8 của Thông tư 69

Mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 80% mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 4

Khoản 10, Điều 8
Mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 90% mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 80% mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 70% mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 4

Khoản 10, Điều 8
Tương đương 80% mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 70% mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 60% mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 50% mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 4
Tương đương 70% mức lương theo ngày của  chuyên gia tư vấn Mức 4
Mức chi tại khoản 11, Điều 8 của Thông tư số 69 Khoản 11, Điều 8

Khoản 12, Điều 8

Cơ sở đề xuất mức chi Ghi chú
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Tương đương 40% mức lương theo ngày của chuyên gia tư vấn Mức 4

Tương đương 40% mức lương theo tuần của chuyên gia tư vấn Mức 4

Tương đương 40% mức lương theo tháng của chuyên gia tư vấn Mức 4
Mức lương theo giờ của chuyên gia tư vấn Mức 1 (mức cao nhất): Phù hợp với năng lực và
trí tuệ của người giảng dạy

Cơ sở đề xuất mức chi Ghi chú
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PHỤ LỤC II
NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI TỔ CHỨC KỲ THI, HỘI THI, CUỘC THI DO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /2021/NQ-HĐND, ngày           tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi
(1.000 đ)

I NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI TIỀN CÔNG CHO CÁC CHỨC DANH

1

Nội dung chi cho các Kỳ thi, Hội thi, Cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại địa phương: Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi; giáo viên dạy giỏi theo chuyên đề; Hội thi làm
và sử dụng đồ dùng, đồ chơi, học liệu số/thiết kế video; thi thiết kế bài giảng điện tử; Hội thi Tin học trẻ không chuyên; cuộc thi Khoa học, kỹ thuật; cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng
khởi nghiệp; các cuộc thi tìm hiểu về các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Cuộc thi tài năng dành cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông; các cuộc thi chuyên môn, nghiệp vụ do Ngành GDĐT tổ chức
và các cuộc thi qua mạng

a Mức chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Ban tổ chức

- Trưởng ban Người/ngày 640

 - Phó Trưởng ban. Người/ngày 540

 - Thành viên, thư ký Người/ngày 480

 - Phục vụ Người/ngày 240

b Mức chi tiền công cho công tác chấm thi
- Định mức chấm thi (dự giờ 1 tiết) Người/tiết 175
- Chấm sản phẩm dự thi Người/sản phẩm 175
- Chấm bài kiểm tra năng lực giáo viên, bài soạn giáo án Người/bài soạn 175

c Mức chi tiền công cho Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chấm Người/đợt 240

d Chi mua, thuê, vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra các dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu, trang thiết bị, mẫu vật
thực hành, vật tư, văn phòng phẩm.

Căn cứ Hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong
phạm vi dự toán được giao

2 Nội dung chi và mức chi cho các Hội đồng: thi Nghề phổ thông, thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, kiểm tra/thi cấp chứng chỉ

a Mức chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng

 - Chủ tịch Người/ngày 640

 - Phó Chủ tịch Người/ngày 540
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 - Ủy viên, thư ký Người/ngày 480

b Mức chi tiền công cho các chức danh là thành viên các Ban Ra đề, In sao đề thi, Coi thi, Chấm
thi, làm phách. Phúc khảo bài thi… thuộc Hội đồng thi

 - Trưởng ban Người/ngày 600

 - Phó Trưởng ban Người/ngày 540

 - Ủy viên, thư ký các ban coi thi/chấm thi, Giám thị, Giám sát Người/ngày 480

 - Nhân viên phục vụ, y tế, bảo vệ , công an Người/ngày 240

c Mức chi tiền công ra đề thi chính thức và dự bị có kèm đáp án, biểu điểm
- Đề thi Nghề Phổ thông, thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo Người/ngày 525

- Đề thi/kiểm tra cấp chứng chỉ Người/ngày 480

d Mức chi tiền công chấm bài
- Chấm bài thi Nghề Phổ thông, thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo Người/ngày 420

- Chấm bài thi/kiểm tra cấp chứng chỉ Người/ngày 420

e Mức chi tiền công tổ trưởng chấm thi Người/đợt 240

3 Nội dung chi và mức chi cho Hội đồng xét tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp hàng năm

 - Chủ tịch Người/ngày 560

 - Phó Chủ tịch Người/ngày 525

 - Ủy viên, thư ký Người/ngày 420

4 Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng ra đề kiểm tra định kỳ, đề khảo sát chất lượng, ra đề thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm

a Các chức danh là thành viên Hội đồng

 - Chủ tịch Người/ngày 560

 - Phó Chủ tịch Người/ngày 525

STT Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi
(1.000 đ)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



 - Ủy viên, thư ký Người/ngày 420

 - Nhân viên phục vụ, bảo vệ Người/ngày 210

b Mức chi tiền công ra đề Người/ngày 420

c Mức chi tiền công coi/giám sát Người/ngày 300

d Mức chi tiền công chấm bài khảo sát Người/ngày 368

II CHI TIỀN CÔNG XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI (thi tuyển sinh, kiểm tra định
kỳ, khảo sát chất lượng, ….)

1 Tiền công xây dựng và phê duyệt ma trận đề thi/kiểm tra và bản đặc tả đề thi/kiểm tra
 - Chủ trì Người/ngày 512
 - Thành viên Người/ngày 384

2 Chi soạn thảo câu hỏi thô. Câu 45
3 Chi rà soát, chọn lọc, thẩm định và biên tập câu hỏi. Câu 38
4 Chi chỉnh sửa câu hỏi sau thử nghiệm. Câu 32
5 Chi chỉnh sửa lại các câu hỏi sau khi thử nghiệm đề thi/kiểm tra Câu 22

6 Chi rà soát, lựa chọn và nhập các câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi theo hướng chuẩn hóa (được quản
lý trên phần mềm máy tính) Câu 6

7 Tiền công phân tích kết quả thi/kiểm tra thử nghiệm theo từng đề thi/kiểm tra báo cáo/
môn thi 512

8 Tiền công thuê chuyên gia định cỡ câu trắc nghiệm
 - Chủ trì Người/ngày 480
 - Các thành viên Người/ngày 384

III HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG KHU VỰC CÁCH LY,
BẢO VỆ BÀI THI, ĐỀ THI (Thông tư 69 chưa quy định nội dung này) Người/ngày 207

IV Các khoản chi phí theo thực tế để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi
trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo

thanh toán theo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê
duyệt trong khả năng nguồn kinh phí và phạm vi dự toán được giao.

STT Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi
(1.000 đ)
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Cơ sở đề xuất mức chi

Tương đương 80% với chức danh tương ứng tại Phụ lục I

Tương đương 80% với chức danh tương ứng tại Phụ lục I

Tương đương 80% với chức danh tương ứng tại Phụ lục I

Tương đương 80% với chức danh tương ứng tại Phụ lục I

Tương đương 80% tiết dạy đội tuyển
Tương đương 80% tiết dạy đội tuyển
Tương đương 80% tiết dạy đội tuyển

Tương đương 80% mức chi tiền công cho Tổ trưởng tại Phụ lục I

Tương đương 80% với chức danh tương ứng tại Phụ lục I

Tương đương 80% với chức danh tương ứng tại Phụ lục I

PHỤ LỤC II
NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI TỔ CHỨC KỲ THI, HỘI THI, CUỘC THI DO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /2021/NQ-HĐND, ngày           tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

Nội dung chi cho các Kỳ thi, Hội thi, Cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại địa phương: Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi; giáo viên dạy giỏi theo chuyên đề; Hội thi làm
và sử dụng đồ dùng, đồ chơi, học liệu số/thiết kế video; thi thiết kế bài giảng điện tử; Hội thi Tin học trẻ không chuyên; cuộc thi Khoa học, kỹ thuật; cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng
khởi nghiệp; các cuộc thi tìm hiểu về các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Cuộc thi tài năng dành cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông; các cuộc thi chuyên môn, nghiệp vụ do Ngành GDĐT tổ chức
và các cuộc thi qua mạng

Căn cứ Hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong
phạm vi dự toán được giao

Nội dung chi và mức chi cho các Hội đồng: thi Nghề phổ thông, thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, kiểm tra/thi cấp chứng chỉ
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Tương đương 80% với chức danh tương ứng tại Phụ lục I

Tương đương 80% với chức danh tương ứng tại Phụ lục I

Tương đương 80% với chức danh tương ứng tại Phụ lục I

Tương đương 80% với chức danh tương ứng tại Phụ lục I

Tương đương 80% mức chi của tổ trưởng tại Phụ lục 1

Tương đương 70% mức chi ra đề thi tốt nghiệp THPT

Tương đương 80% mức chi ra đề thi tuyển sinh vào lớp 10

Tương đương 70% mức chấm bài thi tốt nghiệp THPT

Tương đương 80% mức chi ra đề thi tuyển sinh vào lớp 10

Tương đương 80% mức chi tiền công cho Tổ trưởng tại Phụ lục I

Tương đương 70% với mức chi tương ứng tại Mục I.2. Phụ lục I

Tương đương 70% với mức chi tương ứng tại Mục I.2. Phụ lục I

Tương đương 70% với mức chi tương ứng tại Mục I.2. Phụ lục I

Tương đương 70% với mức chi tương ứng tại mục I.2. Phụ lục I

Tương đương 70% với mức chi tương ứng tại mục I.2. Phụ lục I

Nội dung chi và mức chi cho Hội đồng xét tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp hàng năm

Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng ra đề kiểm tra định kỳ, đề khảo sát chất lượng, ra đề thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm

Cơ sở đề xuất mức chi
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Tương đương 70% với mức chi tương ứng tại mục I.2. Phụ lục I

Tương đương 70% với mức chi tương ứng tại mục I.2. Phụ lục I

Tương đương 70% mức chi ra đề thi tuyển sinh vào lớp 10

Tương đương 50% mức chi tương ứng tại mục I.3.c Phụ lục I

Tương đương 70% mức chi chấm bài thi tuyển sinh đầu cấp

Tương đương 80% với mức chi tương ứng tại Mục III, Phụ lục I

Căn cứ mức hỗ trợ tiền ăn tại Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND,
mức lương cơ bản hiện tại và bù trượt giá 10%

thanh toán theo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê
duyệt trong khả năng nguồn kinh phí và phạm vi dự toán được giao.

Cơ sở đề xuất mức chi
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Mức lương theo tháng, tuần, ngày và giờ đối với chuyên gia tư vấn quy định tại Thông tư số
02/2015/TT-BLĐTBXH

TT Mức chuyên
gia tư vấn

Mức lương theo
tháng

Mức lương
theo tuần

Mức lương
theo ngày

Mức lương
theo giờ

1 Mức 1 40,000,000 9,230,769 2,000,000 250,000
2 Mức 2 30,000,000 6,923,077 1,500,000 187,500
3 Mức 3 20,000,000 4,615,385 1,000,000 125,000
4 Mức 4 15,000,000 3,461,538 750,000 93,750
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Ghi chú

Mức lương theo tháng, tuần, ngày và giờ đối với chuyên gia tư vấn quy định tại Thông tư số
02/2015/TT-BLĐTBXH
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