
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số:             /STC-HCSN 
 

V/v tham gia góp ý dự thảo 

 Tờ trình của UBND thành phố và 

Nghị quyết của HĐND thành phố 

quy định mức tiền công cụ thể cho 

từng chức danh là thành viên thực hiện 

các nhiệm vụ tại các kỳ thi áp dụng 

đối với giáo dục phổ thông 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày       tháng 5  năm 2021 

    Kính gửi:  

     - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 

     - Sở Tư pháp; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Nội vụ; 

     - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

     - Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng; 

     - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật;  

     - UBND các quận, huyện; 

     - Cổng thông tin điện tử thành phố. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc tham 

mưu, trình HDND thành phố về định mức tổ chức các kỳ thi trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng tại Công văn số 1891/UBND-KT ngày 13/4/2022 và trên cơ sở đề 

nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1109/SGD ĐT-KHTC ngày 

06/5/2022 về hồ sơ trình HĐND thành phố về mức chi tổ chức các kỳ thi trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Tài chính đã dự thảo Tờ trình của UBND thành 

phố gửi Thường trực HĐND thành phố xin ý kiến chấp thuận theo quy định tại 

khoản 2 Điều 117 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

 Đồng thời, Sở Tài chính đã hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND thành 

phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức tiền công cụ thể 

cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ tại các kỳ thi áp dụng đối 

với giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Đính kèm các dự thảo trên 

mục Thông báo, trang website của Sở Tài chính taichinh.danang.gov.vn). 

Để thực hiện đúng trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật tại Điều 120 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị các đơn 

vị, địa phương tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình và Nghị quyết, cụ thể như sau: 

1. Đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố đăng tải toàn văn các dự thảo 

Tờ trình và Nghị quyết nêu trên trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân góp ý kiến. Các ý kiến tham gia góp ý các Dự thảo có thể để lại 

trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử thành phố hoặc gửi về Sở Tài chính để 
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nghiên cứu, tiếp thu, giải trình trước khi báo cáo UBND thành phố (qua địa chỉ 

mail vutv@danang.gov.vn).  

2. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ có ý kiến 

về việc áp dụng cách thức tính toán tiền công theo ngày theo mức lương quy định 

tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với 

chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn 

áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước. Trong đó, mức 

tiền công theo ngày để tính công cho các chức danh là thành viên thực hiện các 

nhiệm vụ thi được áp dụng theo mức 4 là 750.000 đồng. 

3. Đề nghị Sở Gáo dục và Đào tạo phối hợp phân loại các kỳ thi do trung 

ương tổ chức và do địa phương tổ chức theo phân cấp; cung cấp bảng thống kê 

các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng năm 2020 và năm 2021. Trong đó, phân loại theo cấp tổ chức được 

cơ quan có thẩm quyền giao tổ chức thực hiện, kinh phí đã thực hiện (xác định 

kinh phí chi tiền công cho từng chức danh) và nguồn kinh phí thực hiện. 

Rà soát lại các chức danh của các Ban/Hội đồng đảm bảo với quy định tại 

khoản 4 Điều 8 Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các 

kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông làm cơ sở đề xuất mức chi cho phù 

hợp. 

4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham gia ý kiến 

đối với dự thảo Tờ trình và Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của 

đơn vị mình, gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/5/2025 để kịp thời tổng hợp, báo 

cáo UBND thành phố. Sau thời gian trên, nếu Sở Tài chính không nhận được văn 

bản phản hồi xem như các đơn vị thống nhất với nội dung dự thảo. 

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Website Sở (đăng tải dự thảo); 

- Lưu: VT, VBĐT, QLNS, HCSN.Vũ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hồ Ngọc Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TTr-UBND 

 

Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức tiền công 

cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ tại các kỳ 

thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 

                          Khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ ... 

 

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

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành 

phố thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức 

danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo 

dục phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở pháp lý 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 

năm 2015; 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; 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ 

thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông. 

2. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Theo quy định hiện hành, định mức chi tổ chức các kỳ thi trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng được thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 

66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện 

xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham 

dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực và Quyết định số 2767/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2015 của Chủ tịch UBND thành phố quy định mức chi tổ chức các kỳ 

thi. 

Dự thảo 
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Ngày 11/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

69/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các 

kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/10/2021 và Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT/BTC-BGDĐT hết hiệu lực thi 

hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Theo đó, tại khoản 13 Điều 8 

có quy định “Căn cứ vào khả năng kinh phí, vai trò thực tế của từng chức danh 

quy định tại khoản 4, khoản 8, điểm b, c, e khoản 9, khoản 10 và điểm a khoản 12 

Điều 8 Thông tư này, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức tiền công cụ thể cho 

từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở trung ương, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức tiền công cụ thể 

cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương” và 

khoản 4 Điều 9 có quy định “Ngoài các nội dung và mức chi quy định tại Thông 

tư này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các 

kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại địa phương, bảo đảm 

phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chuyên 

môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và nguồn ngân 

sách địa phương”. 

Từ thực tế nêu trên, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức 

tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ tại các 

kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông là cần thiết để các cơ quan, đơn vị có 

có cơ sở lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí phục vụ cho công tác chuẩn bị, tổ 

chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng và đảm bảo thực hiện đúng quy định về ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO 

1. Mục đích 

 Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực 

hiện các nhiệm vụ tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

 2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

a) Mức chi tiền công cho từng chức danh được xác định theo trách 

nhiệm, khối lượng và độ phức tạp của công việc, không phân biệt trình độ đào 

tạo và thâm niên công tác; phù hợp yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn về trách 

nhiệm, chuyên môn, chức vụ của người tham gia; 

b) Đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, 

nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nguồn 

ngân sách địa phương; 

c) Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chi đúng đối tượng 

và mức chi được quy định; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng 

có thẩm quyền; thực hiện thanh quyết toán kinh phí đã sử dụng và thực hiện 

công khai theo quy định hiện hành. 
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III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Về quy trình xây dựng Nghị quyết 

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết, Ủy ban nhân dân thành phố 

đã thực hiện đúng quy trình quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đăng tải trên trang thông tin điện tử và lấy 

ý kiến bằng văn bản của các sở, ngành có liên quan; tổng hợp ý kiến góp ý, thẩm 

định hoàn thiện dự thảo Nghị quyết) và đã được Thường trực HĐND thành phố 

đã thống nhất chủ trương. 

2. Cơ sở đề xuất xây dựng các nội dung của Nghị quyết 

a) Đối tượng, phạm vi điều chỉnh 

Áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, 

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

chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 1 và Điều 2, Thông tư số 

69/2021/TT-BTC. 

b) Cơ sở đề xuất mức tiền công 

- Quy định cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm 

vụ thi theo quy định tại tại khoản 4, khoản 8, điểm b, c, e khoản 9 và khoản 10 

Điều 8 Thông tư số 69/2021/TT-BTC. 

- Áp dụng cách thức tính toán tiền công theo ngày theo mức lương quy 

định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối 

với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ 

tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước. Theo 

đó, mức tiền công theo ngày để tính công cho các chức danh là thành viên thực 

hiện các nhiệm vụ thi được áp dụng theo mức 4 là 750.000 đồng
1
. 

 - Căn cứ mức tiền công theo ngày và căn cứ trách nhiệm, khối lượng và 

độ phức tạp của công việc, chức vụ của người tham gia để xác định và đề xuất 

mức chi tiền công cho từng chức danh theo phụ lục đính kèm. 

 - Căn cứ vào tính chất của các kỳ thi và theo cấp độ (đơn vị chủ trì thực 

hiện) để đề xuất mức chi tiền công cho từng chức danh theo tỷ lệ tương ứng so 

với mức tiền công tại phụ lục I kèm theo Tờ trình, cụ thể: 

                                                 
1
 - Mức 4, không quá 15.000.000 đồng/tháng áp dụng đối với một trong các trường hơp̣ sau đây : a) Chuyên gia 

tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có dưới 5 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn . b) 

Chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn và có dưới 3 năm kinh nghiệm trong chuyên 

ngành tư vấn (Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ). 

- Mức lương theo ngày áp dụng đối với chuyên gia tư vấn làm việc từ 8 giờ trở lên nhưng không đủ 6 ngày, được 

xác định trên cơ sở mức lương theo tháng quy điṇh taị Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH chia cho 26 

ngày và nhân với hê  ̣số 1,3. 
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 + Áp dụng 100% mức tiền công đối với các kỳ thi cấp thành phố (Kỳ thi 

tuyển sinh đầu cấp; Thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Thi lập đội tuyển dự 

thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp khu vực); 

 + Áp dụng 70% mức tiền công đối với các kỳ thi, cuộc thi cấp thành phố 

khác (Thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố các môn văn hóa; Thi nghề phổ 

thông; kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố; Thi tuyển giáo viên, nhân viên, 

cấp thành phố và các kỳ thi, cuộc thi cho giáo viên và học sinh cấp thành phố 

khác); 

+ Áp dụng 60% mức tiền công đối với đối với các kỳ thi, cuộc thi cấp 

quận, huyện. 

- Đối với mức chi tiền công ra đề đề xuất đối với đề thi tự luận và công 

tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (Không bao gòm tiền công xây dựng và phê 

duyệt ma trận đề thi và bản đặc tả đề thi) được tính theo mức 50% mức chi tại 

Thông tư số 69/2021/TT-BTC. 

c) Nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết 

Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp 

và được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo hàng năm của Sở 

Giáo dục và Đào tạo và UBND các quận, huyện. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT 

Dự thảo Nghị quyết được gồm 3 Điều được bố cục như sau: 

a) Điều 1: Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành 

viên thực hiện các nhiệm vụ tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỷ lệ áp dụng đối với tính chất của các kỳ thi. 

b) Điều 2: Hiệu lực thi hành. Dự kiến hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 

tháng 8 năm 2021. 

c) Điều 3: Tổ chức thực hiện 

Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức tiền 

công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ tại các kỳ 

thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố 

khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp thứ mười bốn xem xét, quyết định./. 
Nơi nhận:  
- Đại biểu HĐND thành phố khóa IX; 

- TT HĐND thành phố; 

- Đoàn ĐBQH thành phố; 

- Các Ban của HĐND thành phố; 

- Chủ tịch và các Phó CT UBND thành phố; 

- Các Ủy viên UBND thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành liên quan; 

- Lưu: VT, KTTC. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số:          /2022/NQ-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Đà Nẵng, ngày         tháng     năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên 

 thực hiện các nhiệm vụ tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ ... 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 

tháng 6 năm 2015 và 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 năm 2015 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020; 

 Căn cứ Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự 

các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông; 

 Xét Tờ trình số……../TTr-UBND ngày        tháng 6 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố về việc Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh 

là thành viên thực hiện các nhiệm vụ tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ 

thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
  

Điều 1. Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên 

thực hiện các nhiệm vụ tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể: 

 1. Đối với các kỳ thi cấp thành phố (Kỳ thi tuyển sinh đầu cấp; Thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông; Thi lập đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi cấp 

quốc gia và cấp khu vực): Mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành 

viên thực hiện các nhiệm vụ theo phụ lục chi tiết đính kèm; 

2. Đối với các kỳ thi, cuộc thi cấp thành phố khác (Thi chọn học sinh giỏi 

cấp thành phố các môn văn hóa; Thi nghề phổ thông; kỳ thi khoa học kỹ thuật 

cấp thành phố; Thi tuyển giáo viên, nhân viên, cấp thành phố và các kỳ thi, cuộc 

Dự thảo 
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thi cho giáo viên và học sinh cấp thành phố khác): Tiền công cho từng chức 

danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi được tính bằng 70% định mức tiền 

công cụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này; 

3. Đối với các kỳ thi, cuộc thi cấp quận, huyện: Tiền công cho từng chức 

danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi được tính bằng 60% định mức tiền 

công cụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. 

Điều 2. Hiệu lực áp dụng  

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng 8 năm 2022.  

 Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này 

theo đúng quy định của pháp luật.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban, các tổ đại biểu và 

đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, 

kỳ họp thứ .... thông qua ngày       tháng 7 năm 2022./. 

Nơi nhận:                     CHỦ TỊCH  
- UBTV Quốc hội, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;                                                              

- Vụ Pháp chế: Bộ GD-ĐT; Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VB QPPL-Bộ Tư pháp; 

- Ban thường vụ Thành uỷ; 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy; 

- UBND TP, UBMTTQVN thành phố, Đoàn ĐBQH thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố;                                                                 

- Quận, huyện uỷ; UBND, UBMTTQVN các quận, huyện;    

- HĐND, UBND xã;                                                                                                                        

- Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng,  

Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, TH. 
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