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UY BAN NHAN DAN CONG  HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO oA NANG Bc Ip - Tir do - Hnh phüc 

Du thão S: /TTr-UBND Dà Nng, ngày tháng nám 2022 

TOTRINH 
V vic ban hành Ngh quytcüa HBND thành ph quy djnh mwc tincông 
ci the cho ttrng chwc danh la thanh vien thirc hiçn cac nhiçm vi ti cac ky 
thi áp duing di vó'i giáo dic phô thông trên dla  bàn thành ph Ba Nãng 

KInh gri: Hi dng nhân dan thành ph Dà Nng 
Khoá X, nhim k' 2021-2026, k' hçp thr 

Thirc hin quy ctjnh cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1u.t näm 
2015 và Lut si'ra dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Ban hành van bàn quy phm 
pháp 1ut nãm 2020, Uy ban nhân dan thành phô trInh Hi dông nhân dan thành 
phô thông qua dr thão Nghj quyêt Quy djnh miirc tiên cong ci the cho tfrng chtrc 
danh là thành viên thirc hin các thim vii ti các k' thi áp ding dôi vài giáo 
diic phô thông trên dja bàn thành phô Dà Näng, cii the nhii sau: 

I. CO sO PHAP L VA SV CAN THIET BAN HANH VAN BAN 

1. Co's&pháp1 

Lut T chirc chInh quyn dja phuong s 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 
näm 2015; Lu.t s1ra dôi, bô sung mt sO diêu cüa Lut To chüc ChInh phü và 
Lust To chrc Chinh quyên dja phucirig ngày 22 tháng 11 näm 2019; 

Lu.t Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut näm 2015 và Lut sira di, b 
sung mt so diêu cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp lut nàm 2020; 

Lut Ngân sách nhà rn.râc ngày 25/6/20 15; 

Lu.t Giáo dc s 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

Thông ti.r s 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 cüa B trithng B Tài 
chInh ban hành hiscng dn quân l kinh phi chuân bj, tO chüc và tham dir các k' 
thi áp dung dôi vâi giáo dc phô thông. 

2. Su' cn thit ban hành van ban 

Theo quy djnh hin hành, dnh mirc chi t chüc các kS'  thi trên dja bàn 
thành phô Dà Näng thrçic thirc hin theo quy djnh ti Thông t'u Lien tjch so 
66/2012/T]TLT-BTC-BGDDT ngày 26/4/20 12 cüa B Tài chinh và B Giáo diic 
và Dào to hixàng dn ye ni dung, müc chi, cong tác quân 1 tài chinh thirc hin 
xây drng ngan hang câu träc nghim, to chirc các kS'  thi phô thông, chuãn bj tham 
dij các kS'  thi Olympic quOc tê và khu virc và Quyêt djnh sO 2767/QD-UBND 
ngày 18/5/2015 cüa Chü tjch UBND thành phô quy djnh müc chi to chüc các k' 
thi. 
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Ngày 11/8/2021, B tnr&ng Bô Tài chInh ban hành Thông tu s 
69/202 1/TT-BTC hithng dan quàn 1 kinh phi chuân bj, to chrc và tham dir các 
kS' thi áp diving dôi vâi giáo dic phô thông, có hiu 1irc thi hành kê tr ngày 
0 1/10/2021 và Thông tu lien tjch so 66/2012/TTLT/BTC-BGDDT hêt hiu 1irc thi 
hành kê tü ngày Thông tu nay có hiu l?c  thi hành. Theo do, tai  khoãn 13 Diêu 8 
có quy djnh "Can cir vào khà nang kinh phi, vai trO thrc té cüa trng chi'rc danh 
quy djnh tai  khoãn 4, khoân 8, diem b, c, e khoân 9, khoãn 10 và diem a khoàn 12 
Diêu 8 Thông tu nay, B Giáo diic và Dào tao  quy djnh m1rc tiên cOng cii the cho 
trng chüc danh là thành vien thirc hin cac nhim vi thi a trung uong, Uy ban 
nhãn dan cap tinh trInh Hi dông nhân dan cap tinh quy djnh müc tiên cOng c1i the 
cho tüng chüc danh là thành viên thiic hin các nhim vçi thi a dja phiscing" và 
khoàn 4 Diêu 9 có quy djnh "Ngoài các ni dung và mirc chi quy djnhtai Thông 
tu nay, Hi dông nhân dan cap tinh quy djnh ye ni dung, mirc chi âé to chirc các 
k' thi, cuc thi, hi thi trong linh virc giáo diic - dào tao tai dja phuo'ng, bâo dam 
phü hcip vai quy djnh cüa pháp lust ye ngân sách nhà nithc, nhim v chuyên 
mon theo quy djnh cüa B Giáo di:ic và Dào tao,  các dja phucmg và nguôn ngân 
sách dja phuing". 

Tü th1rc t nêu trên, HDND thành ph ban hành Nghj quyt quy djnh mt'rc 
tiên cOng cii the cho tlrng chrc danh là thành viên thirc hin các nhim vi tai  các 
kS' thi áp ding dôi vâi giáo dc phô thông là can thiet dê các cc quan, dcTn vj có 
có Ca sâ 1p dir toán, thanh quyêt toán kinh phi phiic vi cho cong tác chuân bj, to 
chüc và tham dr các kS'  thi, cuc thi, hi thi trong ffnh vrc giáo diic - dào tao  trên 
dja bàn thành phO Dà Nng và dam bào thirc hin dung quy djnh ye ban hành van 
bàn quy pham pháp lut. 

H. MTJC DICH, QUAN DIEM CHf DiO VIC XAY DuNG DV THAO 

1. Miic dIch 

Quy djnh mirc tin cOng ciii th cho trng chirc danh là thành viên thirc 
hin các nhim vi tai  các kS'  thi ap diing dôi vói giáo diic phO thông trên dja bàn 
thãnh phO Dà Nng. 

2. Quan dim xây ding Ngh quyt 

a) Mic chi tin cong cho tirng chac danh duc xác djnh theo trách 
nhim, khOi luqng và d phirc tap  cüa cOng vic, khOng phân bit trInh d dào 
tao và thâm niên cong tác; phü hqp yeu câu ye diêu kiin, tieu chuân ye trách 
nhim, chuyen mOn, chirc v1i cüa nguai tham gia; 

b) Dam báo phü hcip vai quy djnh cüa pháp lut v ngân sách nhà nithc, 
nhim vii chuyen mOn theo quy dlnh  cilia Bô Giáo diic và Dâo tao  và nguOn 
ngân sách dja phixcing; 

c) Các ca quan, dan vj, dja phucing chju trách nhim chi dung di tuang 
và mi'rc chi duçic quy djnh; chju sr kiêm tra, kiem soát cilia ca quan chüc nãng 
có tham quyên; thirc hin thanh quyet toán kinh phi dâ s1r diving và thixc hiên 
cOng khai theo quy djnh hin hành. 

vu
tv-

18
/0

5/
20

22
 1

3:
52

:1
9-

vu
tv-

vu
tv-

vu
tv



5 

III. QUA TRiNH XAY DuNG NGH! QUYET 

1. Ye quy trInh xãy dtrng Nghj quyt 

Trong qua trInh xây drng Dir thão Nghj quyt, Uy ban nhãn dan thành ph 
dã thirc hin dung quy trInh quy djnh ti Nghj djnh so 34/2016/ND-CP ngày 
14/5/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lut 
ban hành van bàn quy phm pháp 1ut (däng tái trên trang thông tin din tà va lay 

kiên bang van bàn cüa các s&, ngành có lien quan; tong hqp kiên gop , thãm 
djnh hoàn thin dir thâo Nghj quyêt) và dã duçic Thx&ng trirc HDND thành phô 
dã thông nhât chü trwmg. 

2. Ca s& xut xây dirng các ni dung cüa Nghj quyt 

a) Déi tuqng, phm vi diu chinh 

Ap diing di vói các cci quan quàn 1 nhà rnxâc v giáo diic và dào tao, 
các cci quan, dcm vj, cá nhân có lien quan duqc ca quan có thâm quyên giao to 
chirc thrc hin các nhim vii theo quy djnh ti Diêu 1 và Diêu 2, Thông tu so 
69/202 1/TT-BTC. 

b) Ca sâ d xut mirc tin cong 

- Quy djnh cii th cho trng chirc danh là thành viên thirc hin các nhim 
vii thi theo quy dinh ti tai  khoãn 4, khoàn 8, diem b, c, e khoàn 9 và khoàn 10 
Diêu 8 Thông tu sO 69/2021/TT-BTC. 

- Ap diing cách thirc tInh toán tin cong theo ngày theo mirc luang quy 
djnh ti Diêu 3, Diêu 4 Thông tu so 02/2015/TT-BLDTBXH ngày 12/01/2015 
cüa B tru&ng B Lao dng - Thucing binh và Xã hi quy djnh müc luang dôi 
vOi chuyên gia tu van trong nurc lam ca s& dir toán gói thâu cung cap djch vi 
tu van áp dung hInh thuc hçip dOng theo thôi gian sir diing von nhà nuOc. Theo 
do, muc tiên cong theo ngày dé tInh cong cho các chuc danh là thành viên thrc 
hin các nhim v11 thi di.rqc áp ding theo muc 4 là 750.000 dOng'. 

- Can cir muc tin cong theo ngày và can c1r trách nhim, khi hiçing và 
d phüc t.p cüa cong vic, chuc v1i cüa ngu?ñ tham gia dê xác djnh và dé xuât 
müc chi tiên cong cho trng chüc danh theo phi hic dInh kern. 

- Can cir vào tInh chit cüa các kS'  thi và theo cp d (don vi chü trI thtrc 
hiên) dê dê xuât muc chi tiên cong cho trng chirc danh theo t' l ti.rong üng so 
vOi mirc tiên Cong ti phii Fyc I kern theo Th trInh, cii the: 

'- Mic 4, không qua 15.000.000 dnthang áp ding d61 vâi mt trong các trtxông hccp sau day: a) Chuyên gia 
ti.r van cO bang d?i  hQc dOng chuyên ngành ttr van và cO dual 5 nãm kinh nghim trong chuyên ngânh ttr van. b) 
Chuyên gia tir van cO bang thc ST trâ len ding chuyen nganh tir van và có duxâi 3 näm kinh nghim trong chuyén 
ngành ftr van (Khoàn 4 Diêu 3 Thông tu.r so 02/2015/TT-BLDTBXH). 
- MOc luxcmg theo ngày áp dmg dôi vài chuyên gia tir van lam vic tr 8 giä trâ len nhtrng không dü 6 ngày, duçic 
xác djnh trén ca sc rnirc luxcing theo tháng quy djnh ti Diêu 3 Thông tir 02/2015/TT-BLDTBXH chia cho 26 
ngày và nhân vOi h so 1,3. 
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+ Ap ding100% müc tin cong di vOi các kS'  thi cp thành pM (KS' thi 
tuyên sinh dâu cap; Thi tot nghip trung h9c phô thông; Thi 1p di tuyên dr 
thi chçn hçc sinh giöi cap quôc gia và cap khu virc); 

+ Ap ding 70% müc tin cOng di vOi các k5' thi, cuc thi cp thành pM 
khác (Thi chçn h9c sinh giOi cap thành phô các mOn van boa; Thi nghê phô 
thông; k5' thi khoa hpc k5 thut cap thành phô; Thi tuyên giáo vien, nhân viên, 
cap thành phô và các k5' thi, cuc thi cho giáo viên và hc sinh cap thành phô 
khác); 

+ Ap diing 60% müc tin cong di v&i di vi các k5' thi, cuc thi cp 
qun, huyn. 

- Di vri mirc chi tin cong ra d d xut di vâi ct thi tir lun và cong 
tác xây dmg ngân hang câu hOi thi (Không bao gôm tiên cong xây dmg và phê 
duyt ma trn dê thi và bàn dc tà dê thi) duçic tInh theo mi'rc 50% mirc chi ti 
Thông tix so 69/2021/TT-BTC. 

c) Ngun lirc, diu kin dam bão cho vic thi hành Nghj quyt 

Ngun kinh phi thrc hin do ngân sách nhà nithc bâo dam theo phân cp 
và duçic bô trI trong d%r toán chi sir nghip giáo diic, dào t?o  hang näm cüa Si 
Giáo diic và Dào to và UBND các qun, huyn. 

IV. BO CI)C VA NQI DUNG CH!NH CUA NGH QUYET 

Di,r thão Nghj quyt duçc gôm 3 Diu duçc bô cuc nhu sau: 

a) Diu 1: Quy djnh mIrc tin cong cii th cho trng chirc danh là thành 
viên thirc hin các nhim vi ti các k5' thi áp diing dOi v&i giáo dic phô thông 
trén dja bàn thành phô Dà Näng và tS'  l áp diing dôi vâi tInh chat cüa các k5' thi. 

b) Diu 2: Hiu 1irc thi hành. Dir kin hiu hrc thi hành k tir ngày 01 
tháng 8 näm 2021. 

c) Diu 3: To chüc thrc hin 

Trén day là Th trInh d nghj ban hành Nghj quy& Quy djnh müc tin 
cong cii the cho tüng chi'rc danh là thành vién thirc hin các nhim vi ti các k5' 
thi áp ding dOi vci giáo dc phO thông trén dja bàn thành phO Dà Näng. 

Uy ban nhân dan thành pM kInh trInh Hi dng nhân dan thành pM 
khóa X, nhim k5' 2021 - 2026, k5' hop thu mu?yi bôn xem xét, quyêt djnh./. 
Noi nhin: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Di biêu HDND thành phô khóa IX; CHU T!CH 
- Ti' I-IDND thành phô; 
- Doàn DBQH thành phô; 
- Các Ban cüa HDND thành pho; 
- Chü tich  và các Phó CT UBND thãnh pho; 
- Các Uy viên UBND thành pho; 
- Các Sâ, ban, ngành lien quan; 
- Lixu: VT, KTfC. 
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Phi Iiic I 
MU'C TIEN CONG CU THE CHO TiJNG CH1!C DANH LA THANH VIEN 

THVC HIN CAC NHIM VJ TI CAC K( THI AP DUNG DO! vOi GIAO 

DUC PHO THONG TREN DA BAN THANH PHO BA NANG 

(Kern theo Ta trinh sd /TTr- UBND ngày tháng 5 näm 2022 

cia (Jy ban nhán dan thànhph4) 

TT Ni dung Don v tInh Mu'c chi 
(DIng) 

Ghi chui 

1  Ban chi do thi 
Tru&ng ban Ngui/ngày 600.000 

Khoân 4, Diêu 
8, Thông tu 69 

Phó tru&ng ban thumg trirc Nguii/ngày 450.000 

Các phó tru&ng ban NguôiIngày 3 75.000 

 Uy viên, thu k Ngu?i/ngày 225.000 

Nhân viên phic vi Ngu?ii/ngày 150.000 

2  Hidiingthi 
 Chü tjch Nguôi/ngày 525.000 

Khoãn 4, Diêu 
8, Thông tu 69  Phó Chü tjch Nguäi/ngày 375.000 

 Oy viên Nguài/ngày 225.000 

3  Ban Thu k Hi cIIng thi 
Tn.thng ban Ngu?i/ngây 375.000 

Khoàn 4, Diêu 
8, Thông tu 69  Phó trithng ban Ngui/ngày 300.000 

 Uy viên Nguôi/ngày 225.000 

4  Hi dingfBan ra d thi 
 Chü tjch Ngu?ii/ngày 525.000 

Khoãn 4, Diêu 
8,Thôngtu69 

 Phó Chü tjch Nguii/ngày 375.000 

Uy viên, thu k, bão v vông trong 
24/24 

NguiIngày 225.000 

 Uy viên, thu k, Bão v vông ngoâi Ngui/ngày 150.000 

5  Hi &ng[Ban in sao dê thi 
Trithng ban Ngi.thi/ngày 450.000 

Phó trithng ban Nguèi/ngày 3 75.000 

 Uy viên, thu k lam vic cách ly Ngi.r?i/ngày 225.000 
Khoãn 4, Diêu 

Nhân viên phiic v11, Cong an, bào v lam 

vic each ly 
Ngui/ngày 225.000 8, Thông tu 69 

Nhân viên phvc v11, cong an, bão v 
vông ngoài 

Ngui/ngày 150.000 

6 
A A 

Thành viên ho phn vn chuyen de 
thi 

Khoàn 4, Diu 
8, Thông Ut 69 

Thành vién Nguài/ngày 225.000 
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TT Ni dung Don vj tInh Mfrc chi 
(Dng) 

Ghi chü 

7  Hi ding/Ban coi thi 
Truâng ban Nguii/ngày 375.000 

Khoân 4, Diu 
8, Thông tu 69 

Phó tru&ng ban Nguii/ngày 300.000 

 Uy viên, thu k, giám thj Ngu.iiIngày 225.000 

Côngan,bãov Ngu?i/ngày 150.000 

8  Ban/To lam phách 
Truâng ban Nguôi/ngày 375.000 

Khoân 4, Diêu 
8, Thông ttr 69 

Phó tru&ng ban Ngu?i/ngày 300.000 

 Uy viên, thu k Nguô'ilngày 225.000 

Nhân viên phiic vv, bão v lam vic 
each ly 

Ngu?iilngày 225.000 

Nhân viên phiic vii, bão v lam vic 
vông ngoài 

Nguôi/ngày 150.000 

9  Hi dng/ Ban châm thi tiy lun 
Tru&ng ban Nguài/ngày 375.000 

Khoãn 4, Diêu 
8, Thông tu 69 

 Phó trithng ban Ngu?i/ngày 300.000 

 Uy vien, thu k, k thut viên Ngu?iIngày 225.000 

Nbân viên phic vii, cong an, bão v Ngithi/ngày 150.000 

10  Hi d1ng/Ban phüc khão ti lun 
Trithng ban Ngi.thilngày 375.000 

Khoán 4, Diu 
8, Thông tu 69 

Phó trithng ban Nguii/ngày 3 00.000 

1Jy viên, thu k, k5r thut viên Ngui/ngày 225.000 

Nlhân viên phic vii, cong an, bão v Ngi.thi/ngày 150.000 

11 Hi dông/Ban châm thãm d1nh bài thi 

TruOng ban Ngu?iilngày 375.000 

Phó trithng ban Ngu?iIngày 3 00.000 Khoân 4, Diu 

 Uy viên, thu k, k thu,t viên Nguôilngày 225.000 8, Thông tu 69 

Nhân viên phiic vil, Cong an, bâo v Nguii/ngày 150.000 

12  Tin cong ra d thi 

a 
Tiên cong xây dimg và phê duyt ma 
trn d thi và ban dc tã d thi 

Dim a, khoán 
8, Diêu 8, 

Chü trI Nguôi/ngày 375.000 Thông tu 69 
Thành viên Nguii/ngày 3 00.000 

b 
Tin cong ra d d xut di vi d thi tir 
1un 

dng/dê 480.000 

 

them b, icnoan 
8, Diêu 8, 
Thông tu 69 
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TT Ni dung Don vl tInh Mu'c chi 
(01ng) 

Ghi chIi 

C  
Tién Cong ra d thi chInh thIrc và dr bj 
có kern theo dáp an, biu dim: 

Diem c, khoân 
8, Diu 8, 
Thông tix 69 Dê tir 1un Ngui/ngày 525.000 

D trc nghim Ngu?ii/ngày 300.000 

13 
Tin cong xây ding ngân hang câu 
 hôi thi 

a 
Tin cong xây dirng và phé duyt ma 

trn d thi Va bàn dc tã d thi 
NguôiIngày Dim b, khoãn 

9, Diu 8, 

Thông tu 69 Chü trI Ngis?iIngày 300.000 

Thành viên Nguii/ngày 225.000 

b Tin cong son thào câu hOi thô dngIcâu 35.000 

Dim c, khoán 

9, Diu 8, 

Thôngtu69 

Rà soát, chçn icc, thm djnh và biên 

son cau hOi thô 
dncâu 30.000 

d 
Chinh si'ra iai các câu hOi sau khi thr 

nghimdhhi 
dng/câu 25.000 

e 
Chinh süa 1i các câu hOi sau khi thir 

nghim d thi 
dOng/câu 14.000 

f 

Rà soát, iira chçn và nhp các câu hOi 

vào ngân hang câu hOi thi theo hithng 

chun boa 

dngIcâu 10.000 

g 
Tin cOng thuê chuyên gia djnh c câu 

trc nghim 
Dirn e, khoân 

9, Diu 8, 

Thông tu 69 Chü trI Ngithi/ngày 300.000 

Thành viên Nguii/ngày 225.000 

14  Tin cong châm thi 

a 

Tin cong chm bài thi t1r 1un, bài thi 

nói và bài thi thrc hành, bài thi tin hçc 

di v&i thi t& nghip trung hpc ph 

thông; tin cong chm phi1c khão bài thi 

tr 1un tht nghip trung hc ph thông, 

chm th.m dinh bài thi tu 1u.n tt 

nghip trung hc ph thông 

Ngui/ngày 300.000 
J, 

8, Thông tu 69 

b 
Tin cong ch.m thi, chm phüc khâo bài 

thi trc nghim 
Ngithi/ngày 3 00.000 

Khoân 10, Diêu 

8, Thông tu 69 
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Phu luc II 
BANG TONG HP BE XUAT M15'C CHI TIEN CONG CU THE CHO TJNG CHUC DANH LÀ THANH VIEN THC HIN 

(Kern theo Ta trinh s /TTr- UBND ngày thang 5 nám 2022 cza (Jy ban nhán dan thành ph Dà Nng) 

IT Ni dung Do-n vi 
tinh 

Khung hoc 
Mtrc chi ti 

da thco 
thông to 

66TrFLT- 
BTC- 

BGDDT 

Djnh mOe theo QD 2767/QD-UBND 
ngày 18/5/2015 

Thông to- s 69/2021/TF-BTC ngày 11/8/2021 SO GD&DT 
d xut 

D xut cüa SO Tãi chInh Chênh Ich 
so vói d nghj 

cOa SO 
GD&DT 

Ghi chO 

I(' thi tuyn 
sinh din Cip 
phi thOng, thi 

tit nghip 
TUFT; HIi 
ding coi thi 
HSG QG 

K5' thi 
ch9n HSG 

cAp TP 

K thi 
chQn HSG 
kbc cAp 
thành i,hA 

Ni dung Do-n vj 
tInh 

Mirc chi 
(Ding) 

i1 st, 
(**) 

Moe chi tin 
cong d xut 

Chênh Ich gitra mire chi d 
xut và mOe chi hin hành 

theo QD 2767 

T8ng/ giãm T l 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 1312x 
750.000 d 

14=13- 
max(5:6:7) 

15=13/ 
max(5:6:7) 

I6I3-lI 17 

1 
Ban chi dao thi dp Thành 
phi/Ban t chfrc 

Ban chl dao thi • 
(*) KhoOn 4, Diu 8, 

Thông tu 69 

Truông ban 
Ngueii/ 

ngày 
310.000 300.000 280.000 TruOng ban 

Ngu 
ngày 

640.000 0,8 600.000 290.000 193,55 -40.000 

Phó trtnrng ban thuôrig trc 
Ngu&il 
ngay 

280.000 270.000 250.000 
Phó tru&ng ban thumg 
tri,rc 

Nguôi/ 
ngày 

490.000 0,6 450.000 170.000 160,71 -40.000 

COc phó truông ban 
Ngtthil 

ngày 
250.000 240.000 230.000 COc phó truàng ban 

Ngithi/ 
ngày 

480.000 0,5 375.000 125.000 150,00 -105.000 

Uy viên, thu k 
Ngithi/ 

ngày 
Oyviên,thuk' 

NguiiiI 
ngay 

310.000 0,3 225.000 225.000 -85.000 

Phic vv 
NgtnW 

ngay 
NhOn viên phvc vi 

Ngu&i/ 
ngày 

200.000 0,2 150.000 150.000 -50.000 

2 Hi ding thi Hi ding thi 0 
KhoOn 4, Diu 8, 
Thông tu 69 

Chütjch 
Ngu&i/ 

ngày 
ChU tjch 

Nguii/ 
ngày 

640.000 0,7 525.000 525.000 -115.000 

Phó Chü tjch 
Nguôi/ 

ngay 
Phó Chü tich 

. 
Ngu&i/ 

ngày 
490.000 0,5 375.000 375.000 -115.000 

Uy viên 
Nguôi/ 

ngày 
ü 

NguW 
ngãy 

480.000 0,3 225.000 225.000 -255.000 

Phi,ic vi1 
Ngu&il 

ngày 
Không quy djnh 

Nguii/ 
này 

310.000 0,0 0 0 -310.000 

3 Ban Thir k Hi dng thi 
Ban Thir k Hi ding 
thi 

(*) 0 
Khoãn 4, Diu 8, 
Thôngtu69 

Truông ban 
Ngu&i/ 

ngày 
Trutmg ban 

Nguôi/ 
ngày 

490.000 0,5 375.000 375.000 -115.000 

PhO truong ban 
Nguôi/ 

ngày 
Phó truàng ban 

NguW 
ngày 

480.000 0,4 300.000 300.000 -180.000 
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IT Ni dung Don vj 
tinh 

Khung h08c 
Mfrc chi ti 

Dlnh môc theo QD 2767/QD-UBND 
này 18/5/2015 

Thông to s6 69I202iTVf-BTC ngIy 11/8/2021 S& GD&DT 
d xut 

D xut cüa S& TIi chinh Chênh Ich 
so vOl d nghj 

cila S 
GD&DT 

Chi chO 

da theo 
thông to 

66rrrLT- 
BTC- 

BGDDT 

Ky thi tuyôn 
sinh du CP 

ph thOng, thi 
t6t nghip 
THPT; IIi 
dng coi thi 
HSGQG 

KS' thi 
chçn HSG 
dp Ti' 

Ky thi 
chQn HSG 
khOc Cap 
thãnh ph6 

Ni dung Don vj 
tinh 

Mfrc chi 
(Dng) 

H s 
(**) 

Mtrc chi tin 
cong d xut 

Chênh Ich giU-a mtrc chi d 
xut và mfrc chi hin hành 

theo QO 2767 

Tang! giãm Ty I 

Uyviên 
NguM/ 

, ngay 
Uy 

Ngui/ 
ngày 

310.000 0,3 225.000 225.000 -85.000 

4 Hçii dónglRan ra Hi dnWBan ra d thi (*) 0 0 0 
Khoân 4, Di6u 8, 
Thông tu 69 

Trutng ban/chü tich 
Nguoi/ 

ngay 
161 da 

350.000 
300.000 280.000 Chü tch 

Ngtthi./ 
ngày 

490.000 0,6 450.000 150.000 150,00 -40.000 

Phó truàng ban/phó chñ tjch 
Ngui/ 

ngày 
TM da 

3 15.000 
240.000 230.000 PhO Chü tjch 

N 
ngày 

480.000 0,4 300.000 60.000 125,00 -180.000 

Uy viên, thu k, bão v vông 
trong 24/4 

Ngu&i/ 

ngày 
TM da 

210.000 
200.000 180.000 

Uy viên, thu k, bão ye 

vông trong 24/24 
Ngu&iI 

ngày 
310.000 0,3 225.000 25.000 112,50 -85.000 

Uy viên, thu k, Bão vC vông 
ngoai 

Ngithi/ 
ngày 

T6i da 
115.000 

100.000 90.000 
Uy viên, thu ks', Bão v 
vôngngoài 

Ngithi/ 
ngày 

200.000 0,2 150.000 50.000 150,00 -50.000 

5 Hi dngfBan in sao d thi 
Hi d6ng/Ban in sao ue 

thi 
(*) 

Khoân 4, Diu 8, 
Thông tu 69 

Truông ban/chü tjch 
Nguôi/ 

ngày 
TM da 

300.000 
270.000 260.000 240.000 Truông ban 

Ngui/ 
ngày 

490.000 0,6 450.000 180.000 166,67 -40000 

Phó truàng ban/phó chü tich 
Nguôi/ 

ngày 
TM da 

260.000 
230.000 220.000 200.000 Pho truông ban 

Ngui/ . 
ngay 

480.000 0,5 375.000 145.000 163,04 -105.000 

 ly 
Uy viên, thu k lam vic cách Ngu&i/ 

ngày 
TM da 

2 10.000 190.000 180.000 170.000 Uy viên, thu k lam vic 
each ly 

Ngu&i/ 
ngày 

310.000 0,3 225.000 35.000 118,42 -85.000 

Phiic viii, cong an, bão v lam 
vic each ly 

NguiiI 
ngày 

T6i da 
2 10.000 190.000 180.000 170.000 

Nhân vi6n phuc vi,i, cong 
an, bào v lam vic cách 
ly 

NgU&W 
ngày 

310.000 0,3 225.000 35.000 118,42 -85.000 

Phiic vii, cong an, bão v 
vOngngoai 

Ngu&i/ 
ngày 

T6i da 
115.000 

100.000 100.000 90.000 
Nhán viên phuc vu, cOng 
an,bão4vOngngoài 

Ngu&i/ 
ngày 

200.000 0,2 150.000 50.000 150,00 -50.000 

6 Ban van chuyn và bàn giao 
 d thi 

ThOnh viên b phân vn 
chuyn d thi 

Khoàn 4, Dièu 8, 
Thông tu 69 

TruOng ban 
Ngu&i/ 

ngày 
Không quy djnh 490.000 0 0 -490.000 

PhO truâng ban 
NguOi/ 

ngày 
Không quy djnh 480.000 0 0 -480.000 

Thành viên 
NguOi/ 

ngày 
90.000 70.000 60.000 Thành viên 

N gthu1 
ngày 

310.000 0,3 225.000 135.000 250,00 -85.000 

7 Ban coi thi/CIc dim thi Hi dng/Ban col thi 
Khoãn 4, Di6u 8, 
Thông tu 69 
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Don v 
tinh 

Khung hoc 
Mire chi t6 

Dnh mire theo QD 2767/QD-UBNI) 
ngày 18/5/2015 

Thông tir S6 69/2021/TF-BTC ngày 11/8/2021 Sir GD&DT 
d xut 

D xugt cüa Sir Tài chinh 
so 
Chnh Ich 

vói d ngh 
cOa Sir 

GD&DT 

Ghi chü 

da theo 
thông to 
66rrrLT- 

BTC- 
BGDDT 

Ky thi tuyn 
slob du Cp 
phO thOng, tlii 

nghip 
TItPT; Hi 
dIng coi thi 
I1SG QG 

K5 thi 
eh9n I4SG 

ep TP 

Ky thi 
chqn HSG 
khác cp 

thành phO 

Ni dung Don vt 
tInh 

Mire chi 
(DOng) 

H so 
(**) 

Mire chi tin 

cong d xut 

Chênh Lch g1ua mIre chi d 

xugt vã mire chi hin hành 
theo QD 2767 

Tàng/ gum T5' I 

Ngu?Yi/ 
ngày  

T6ida 
265.000 

240.000 230.000 210.000 TruOng ban 
NguOi/ 

ngày 
480.000 0,5 375.000 135.000 156,25 -105.000 

Ngulii/ 
ngày  

T6i da 
250.000 

230.000 2 10.000 200.000 PhO truOng ban 
NguOi/ 

ngày 
310.000 0,4 300.000 70.000 130,43 -10.000 

NguOil 
ngày  

Tôi da 
210.000 

190.000 180.000 170.000 Uy viOn, thu k, giám thj 
NguOi/ 

ngày 
310.000 0,3 225.000 35.000 118,42 -85.000 

NguOi/ 
ngày  

T6i da 
100.000 

90.000 90.000 80.000 Cong an, bão v 
NguOi/ 

ngày 
200.000 0,2 150.000 60.000 166,67 -50.000 

NguOi/ 
ngày  

90.000 70.000 60.000 KhOng quy djnh 
NguOi/ 

ngày 
200.000 0 -90.000 0,00 -200.000 

Ban/T6 lam phách (*) 
Khoãn 4, Diu 8, 
Thông tu 69 

NguOi/ 
ngày  

TruOng ban 
NguOri/n 

gay 
480.000 0,5 375.000 375.000 -105.000 

NguOi/ 
ngay  

PhO truOng ban 
NguOi/n 

gay 
480.000 0,4 300.000 300.000 -180.000 

iNgtrOi/ 
ngày  

Uy viên, thu k 3 10.000 0,3 225.000 225.000 -85.000 

NguOi/ 
ngày 

Nhân viên phvc v, bão 
v iam vic cách ly 

Ngu&il 
ngày 

310.000 0,3 225.000 225.000 -85.000 

Ngithil 
ngay 

Nhôn viên phc vi,i, báo 
v lam vic vOng ngoài 

Ngu&if 
ngày 

200.000 0,2 150.000 150.000 -50.000 

Hi dingI Ban chm thi 
tyluân 

(*) 
Khoãn 4, Diu 8, 
Thông tu 69 

NguOil 
ngày  

161 da 
300.000 

270.000 260.000 240.000 TruOng ban 
Ngu&i/ 

ngày 
490.000 0,5 375.000 105.000 138,89 -115.000 

NguOi/ 
ngày  

T6i da 
275.000 

250.000 230.000 220.000 Không quy djnh 
NguOi/ 

ngày 
0 

Nguôil 
ngày  

161 da 
250.000 

230.000 2 10.000 200.000 PhO truOng ban 
Ngu&i/ 

ngay 
480.000 0,4 300.000 70.000 130,43 -180.000 

Ngu&i/ 
ngày  

T6ida 
210.000 

190.000 180.000 170.000 
Uyviên,thuky,kythut 
viOn 

NguOi/ 
ngày 

310.000 0,3 225.000 35.000 118,42 -85.000 

NguOi/ 
ngày 

T6i da 
115.000 

100.000 100.000 90.00 0 
Nhân viên phc vv, cong 
an,bãov 

NguOi/ 
ngày 

200.000 0,2 150.000 50.000 150,00 -50.000 

Ni dung 

Chü tjch 

PhOchOtjch 

Uy vien, thu k, giám th 

Cong an, bão v 

Phc vi,i, y t, trl,xc dém 

8 Banrf6 lam phách 

Twang ban/chO tich 

PhO truOng banlphó chU tich 

Uy viên, thu k lam vic các 

ly  

biro v, phi,ic vi,i lam vic các 

ly 

Phi,ic vi,i, bão v vOng ngoài 

9 Ban chm thi 

Truàng ban 

PhO truOng ban thuang trrc 

Các phO throng ban 

Uy vien, thu k, k thut vi 

Bão v; phc vi, y  t trtic 
dOm 
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TI' Ni dung Do'n v 
tinh 

Khung hoc 
Mfrc chi t6i 

D1nh mirc theo QD 2767/QD-UBND 
này 18/5/2015 

Thông tw so 6912021/Tr-BTC ngay 11/8/2021 S GD&DT 
d xut 

D xut cüa S?r TIi chinh Chênh Ich 
so vói d nghi 

cüa S/s 
GD&DT 

Ghi chü 

da theo 
thông tr 
66rrTLT- 

BTC- 
BGDDT 

Ky thi tuyn 
sinh du cp 
ph01h6ng,thi  

tOt nghip 
THPT; IIi 
dng COI thi 
HSGQG 

Ky thi 
chçn HSG 

cpTP 

K)' thi 
chçn HSG 
kbáccp 
thành phO 

Ni dung Ooii v 
tinh 

Misc chi 
(DOng) 

1I sO 
(**) 

M(rc chi tiOn 
cong d xut 

Chênh Ich giU'a mtrc chi d 
xut và misc chi hin hmnh 

theoQD2767 

Tang/ giãm T)' I 

10 Ban phüc khäo 0 0 0 
Hi d6ng/Ban phüc 
khãotIun 

(*) 
Khoàn 4, Diu 8, 
Thongtu69 

Chi cho can bO chm phOc 
 khão bài thi 

Ngu?iI 
ngày 

T6i da 
160.000 

150.000 140.000 130.000 Khongquydjnh 
Ngirôi/ 

ngày 
310.000 0,0 0 -150.000 0,00 -310.000 

Chi phv cp trách nhim cho 
các can b thm djnh bài thi 

NguW 
ngày 

T6i da 
160.000 

150.000 140.000 130.000 Không quy djnh 
Ngu&il 

ngày 
310.000 0,0 0 -150.000 0,00 -310.000 

Trueing ban 
Ngu&i/ 

ngOy 
T6i da 

300.000 
270.000 240.000 240.000 Trumg ban 

Nguôil 
ngày 

490.000 0,5 375.000 105.000 138,89 -115.000 

Các Phei Trueing ban 
Ngueiul 

ngày 
T6i da 

250.000 
230.000 210.000 200.000 PhO trueing ban 

Ngu&uf 
ngày 

480.000 0,4 300.000 70.000 130,43 -180.000 

Thu k, Oy viên 
Ngu&u/ 

ngay 
T6i da 

210.000 
190.000 180.000 170.000 Uy viên, thu k, k thut 

vith 
Ngueiu/ 

ngày 
310.000 0,3 225.000 35.000 118,42 -85.000 

Bão v, phi,ic vi 
Ngueiu/ 

ngOy 
T6i da 

115.000 
100.000 100.000 90.000 

Nhãn viên phi,ic v, cong 
an,báov 

Ngueiil 
ngày 

200.000 0,2 150.000 50.000 -50.000 

Hi ding/Ban chm thm 
 djnh bài thi 

0 0 0 Hi d6ng/Ban chm 
thm dinh bài thi 

(*) 0 0 0 0 
Khoàn 4, Diu 8, 
Thông tu 69 

Trueing ban 0,5 375.000 375.000 375.000 

PhO trueing ban 0,4 300.000 300.000 300.000 

Uy viên, thu k, k' thut 
vien 

0,3 225.000 225.000 225.000 

Nhân viên phvc vv, cOng 
an,bàov 

0,2 150.000 150.000 150.000 

12  Chi ra d Tin cong ra d thi 
Tin cong xây dvng và 
phê duyt ma trn d thi 
và bàn dc ta dè thi 

(*) 
Dim a, khoãn 8, 
Diu 8, Thông Pr 

69 ChU tn 
Ngu&ul 

ngày 
0 0,5 375.000 375.000 375.000 

mani viên 
Ngueii/ 

ngày 
0 0,4 300.000 300.000 300.000 

Ra d d xu.t (tir 1un) d6ng/ dê 
161 da 

460.000 
410.000 390.000 370.000 

TiM cOng ra d de XUat 
d6i veii d thi 

d6ng/ d 600.000 540.000 0,8 480.000 70.000 -60.000 
Dim b, khoOn 8, 
DiM 8, Thông tin 
69 
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IT Ni dung Don vj 
tinh 

Khung hoc 
MUC chi ti 

Djnh mtic theo QD 2767/QD-UBND 
ngày 18/5/2015 

Thông tir s 69/20211TT-BTC ngay 11/8/2021 S& GD&DT 
1 X de xuat 

D xut cüa Sö Tài chinh Chnh Ich 
so vói d nghj 

cüa S& 
GD&DT 

Ghi chü - 

da theo 
thông to 

661FFLT- 
BTC- 

BGDDT 

Kj' th, tuyn 
sinh du Cp 

ph thông, thi 
tt nghip 

THPT Hi 
ding coi thi 

HSG QG 

Ky thi 
chçn IISG 

cp TP 

Ky thi 
chQn HSG 
khác cp 

thinh ph 

Ni dung Don vi 
tinh 

Mtrc chi 
(Ding) 

H s 
(**) 

Mtrc chi tin 
cong d xut 

Chênh Ich giun mfrc chi d 
xut vã mc chi hin hành 

theo QD 2767 

Tông/ giãm T I 

Ra d chInh thic, di,r bj 

Tin cong ra dé thi chinh 
thIrc và di,r bj cO kern theo 
dáp an, biu dim: 

(*) 0 0 
Dim c, khoOn 8, 
Diu 8, Thông tu 

69 -Thiti,r1un 
Nguii/ 

ngày 
T6i da 

500.000 
450.000 430.000 400.000 E ti Iuân 

Ngu&il 
. 

ngay 
500.000 0,7 525.000 75.000 116,67 25.000 

- Thi trc nghim 
Ngtthi/ 

ngày 
T6i da 

300.000 
270.000 230.000 240.000 

. 
Dtracnghim 

Ngu&i/ 
. 

ngay 
300.000 0,4 300.000 30.000 111,11 0 

13 
Chi cong tác xây ding ngân 
hông cãu hOi thi 

Tin cong xây drng 
ngân hông cãu hOi thi 

Tin cOng xOy di,mg va phê 
duyt ma trn d thi và dc 
 dthi 

NguiI 
ngày 

T6i da 
230.000 

Tin cOng xây dt,mg và 
phê duyt ma trn d& thi 
và ban dc tà d thi 

(*) 
Dim b, khoOn 9, 
Diu 8, Thông tu 
69 

Chü trI 
Ngu&i/ 

ngày 
310.000 0,4 300.000 300.000 -10.000 

ThOnh vien 
NguOil 

ngay 
310.000 0,3 225.000 225.000 -85.000 

Tin Cong soon tháo câu hOi 
thO 

Tin cong soon thão câu 
hOi thO 

thng/ 
cau 

70.000 35.000 0,5 35.000 35.000 0 

Dim c, khoãn 9, 
Diêu 8, Thông tu 

69 

Rà soát, chn lQc, thAm djnh 
vâ biên soan câu hOi thô 

Rà soât, chon bc, th.m 
djnh và biên soan cOu hOi 
thô 

dng/ 
cau 

60.000 30.000 0,5 30.000 30.000 0 

Chinh sCra lai câu hOi sau khi 
thir nghim 

Chinh sCra lai các câu hOi 
sau khi thu nghim d thi 

dÔng/ 
câu 

50.000 25.000 0,5 25.000 25.000 0 

Chinh sCra Iai các câu hOi sau 
khi thCr nghim d thi 

Chinh sra 1i các câu hOi 
sau khi thCr nghim d thi 

&ng/ 
câu 

35.000 0 0,4 14.000 14.000 14.000 

Rà soát, 1ra chQn và nhp các 
câu hOi vào ngân hông cOu hOi 
thi theo huOng chuAn hOa 

Rà soát, 1ra chQn và nhp 
cãc câu hOi vào ngân 
hangcAuhOithitheo 
huàng chun hOa 

dng/ 
câu 

10.000 10.000 1,0 10.000 10.000 0 
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IT Ni dung Don vj 
tinh 

Khung hoc 
Mo'c chi ti 

Djnh mfrc theo QD 2767/QD-UBND 
ngày 18/512015 

Thông hr s 69/2021ITT-BTC ngày 11/812021 So' GD&DT 
d xut 

D xut cüa So' Tài chinh ChOnh Ich 
so vOi d nghi 

cüa SIr 
GD&DT 

Ghi chO 

da theo 
thông hr 

66frrLT- 
BTC- 

BGDDT 

Ky thi tuyn 
sinh du Cp 

ph (hIng, thi 
nghip 

THPT;Hi 
ding coi (hi 

HSG QG 

Ky thi 
chçn HSG 

cp TP 

K' thi 
chQn HSG 
khác cp 

thành phti 

Ni dung Don v 
tinh 

Muc chi 
(Dng) 

H s 
(**) 

Mo'c chi tin 
cOng d xut 

Chênh lch giva mire chi d 

xut và mirc chi hin hành 
theo QD 2767 

Tang/ giôm Ty I 

Tin cOng phân tIch kt qua 
thi thr nghim theo 11mg d 
thi 

Tin cong phân tIch k& 
qua thi thlr nghim theo 
11mg d thi 

báo cáol 
mOn thi 

1.000.000 500.000 0,0 -500.000 

Ap di,ing mlrc chi 
theo quy djnh tai 
dim d khoãn 9 
Diu 8 Thông ur 
69 (HDND 
không ban hành 
m1mcchi) 

Tin cong thuê chuyên gia 
djnh cIr cau trc nghim 

ngu1mi/n 
gay 

T6i da 
350.000 

Tin cong thuê chuyên 
gia djnh cIr câu trc 
nghim 

(*) 
Dim e, khoân 9, 
Diêu 8, Thông tu 

69 ChO trI 
Ngu&iln 

gay 
350.000 0,4 300.000 300.000 -50.000 

Thành viên 
Ngu&i/n 

gay 
350.000 0,3 225.000 225.000 -125.000 

14  Chm thi Tin cong chm thi (*) 

a  Chm thi ty lun 

Chm bài thi tr 1un, bài thi 
nOi và bài thi thrc hành, thi 
tin hQc 

dng/bà 
I 

T& da 
15.000 

15.000 13.000 12.000 

Ti&n cong chm bài thi tr 
luOn, bài thi nOi và bài thi 
thi,rc hOnh, bài thi tin hçc 
d6i vâi thi tót nghip 
trung hQc ph thông; tiên 
cong chm phüc khão bài 
thi 1V  1un tót nghip 
trung hQc phô thông, 
chAm th.m djnh bài thi t%r 
1un t& nghip trung hQc 
ph thông 

Nguii/ 
ngay 

310.000 0,4 300.000 285.000 2.000,00 -10.000 
Khoân 10, Diu 
8, Thông tu 69 
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TI N1Ii dung Don vj 
tInh 

Khung hoc 
Mirc chi t61 

da theo 
thông tu 

66/TTLT- 
BTC- 

BGDDT 

Dnh mtc thco QI) 2767/Q[)-UBND 
ngy 18/5/2015 

Thông tir s6 69120211F1-BTC ngày 11/8/2021 S& GD&DT 
d xut 

D xut cüa S& Tài chinh Chênh lch 
so vol d ngh 

ctia S?r 
GD&DT 

Chi chá 

K thi tuyn 
sinh du CP 

Ph thOng, thi 
tOt nghip 
THPT; Hi 
dOng coi thi 
HSG QG 

Ky thi 
chqn HSG 

cOp TP 

Ky thi 
chçn HSG 
khéc cOp 
thành phO 

Ni dung Don vt 
tInh 

Mfrc chi 
(DOng) 

I1 so 
(**) 

M*rc chi tin 
cong d xut 

ChOnh Ich giüa müc chi d 
xut và mirc chi hin hành 

theo QD 2767 

T8ng/ giãm T3' I 

Phu cp trách nhim t 
truông, tt phó các to chm thi 

Ngixri/ 
ngày 

T6i da 
230.000 

210.000 200.000 180.000 
Ngu&i/ 

ngày 
270.000 0,0 -270.000 

Ap dvng mirc chi 
theo quy djnh tai 
khoân 11 Biu 8 
Thông tu 69 
(HDND khOng 
ban hành mCrc 
chi) 

b Chm thi trc nghim 

Chi cho can b thuc t xx 1 
bài thi trc nghim 

Ngtthi/ 
ngày 

Ti da 
350.000 

320.000 300.000 280.000 
Tin cOng chm thi, chm 
phOc khão bài thi trc 
nghim 

Ngu 
ngOy 

350.000 0,4 300.000 -20.000 93,75 -50.000 
Khoãn 10, Diu 
8, ThOngtu 69 

Chi chá:  
(*): Ap dvng each thCrc tInh loan tin cong theo ngày cho trng ch,c danh nhtmg khOng phân bit trinh dC,  dào  tao và thâm niên cOng tác theo mirc lucmg quy dlnh tai Diu 3, Diu 4 Thông tu s6 02/20 1511T-BLDTBXH. 

(**): H s duqc áp di,ing d tinh theo mrc chi tin cOng cOa mCrc 4 duqc quy djnh t3i Diu 3, Diu 4 Thông tu s6 02/20151TT-BLDTBXH (750.000 dng/ngu?iiIngày). 
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THANH PHO BA NANG 

S: /2022/NQ-HDND 

Drthão 

HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc Ip - Tir do - Htnh phüc 

Dà Näng, ngày tháng nám 2022 

NGH! QUYET 
Quy djnh mire tin cong cti th cho tfrng chfrc danh là thành viên 

thiyc hin các nhim vii ti các k)' thi áp ding di vói giáo dt,ic ph thông 
trên dja bàn thành ph Ba Náng 

HO! BONG NHAN DAN THANH PHO BA NANG 
KIIOA X, K HQP THI5' 

Can cz Lu2t Td chüc chInh quyn dja phu'ctng sd 77/2015/QHJ3 ngày 19 
tháng 6 nàm 2015 và Lut sica ddi, bd sung m5t s diu cia Lu2t T4 ch&c ChInh 
phi và Lut Td chic ChInh quyê'n dja phu'ong ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can cü Lut Ban hành van bàn quy phgm pháp lut näm 2015 và Lut 

tha ddi, bd sung m$t so' diu cia Lut Ban hành van bàn quy phçim pháp lugt 

nám 2020, 

Can cz' Thong tw sd 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 cia Bó trwóng Bó 
Tài chInh ban hành hw&ng dn quán lj kinh phi chudn bj, td ch&c và tham dt 

các /9) thi áp dyng dcii vO'i giáo dyc pM thOng, 

Xét T& trInh sO'... /TTr-UBND ngày tháng 6 nám 2022 cña U ban 
nhán dan thành phd ye viçc Quy djnh mt'c tin cOng cy the cho tfrng chic danh 
là thành vién thyc hin các nhiçm vy tqi CáC 19) thi áp dyng dOi vol giáo dyc phO 
thông trên dia  bàn thành phO Dà Nàng; Báo cáo thâm tra cña Ban Kinh té - 
Ngân sách H5i dOng nhán dan thành phd và kiin tháo luçn cia các dgi biêu 
H5i dOng nhân dan thành phO tgi 19) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Quy djnh mirc tin cong cii th cho tüng chüc danh là thành viên 
thirc hin các nhim vi ti các kS'  thi áp dung dôi vâi giáo dçic phô thông trên 
dja bàn thành phô Dà Nang, cii the: 

1. DM vi cáck' thi c.p thành ph (KST thi tuyn sinh du cp; Thi t& 
nghip trung hçc phô thông; Thi ip di tuyên dir thi chn hc sinh giOi cap 
quôc gia và cap khu virc): Mi'rc tiên cong cii the cho tmg chIrc danh là thành 
viên thrc hin các nhim v1i theo phi hic chi tiêt dInh kern; 

2. Di vâi các k' thi, cuc thi d.p thành ph khác (Thi chçn h9c sinh giOi 
cap thành phô các mon van hóa; Thi nghê phô thông; k' thi khoa h9c k thut 
cap thành phO; Thi tuyên giáo viên, nhân viên, cap thành phô và các kS'  thi, cuc 

vu
tv-

18
/0

5/
20

22
 1

3:
52

:1
9-

vu
tv-

vu
tv-

vu
tv



8 

thi cho giáo viên và hçc sinh cap thành phô khác): Tin cong cho tirng chirc 
danh là thành viên thrc hin các nhim vii thi duc tInh bang 70% djnh mirc tiên 
cong ci quy djnh ti khoàn 1 Diêu 1 Ngh quyêt nay; 

3. D6i vâi các k' thi, cuc thi cp qun, huyn: Tin cong cho trng chirc 
danh là thành viên thirc hin các nhim vii thi duc tInh bang 60% djnh mirc tiên 
cOng c1i quy djnh tai  khoân 1 Diêu 1 Nghj quyêt nay. 

Dieu 2. Hiçu Iirc ap diing 

Nghj quyt nay có hiu hrc thi hành k ti'r ngày ... tháng 8 näm 2022. 
.A Dieu 3. To chtrc thtrc hiçn 

1. U ban nhân dan thành ph t chirc trin khai thirc hin Nghj quyt nay 
theo dung quy djnh cüa pháp lut. 

2. This&ng trrc Hi dng nhân dan thành ph, các ban, các th dai  biu và 
d.i biêu Hi dông nhân dan thành phô giám sat vic triên khai thirc hin Nghj 
quyét nay. 

Nghj quy& nay ctâ dixçic Hi dng nhân dan thành ph Dà Nng khóa X, 
k' hçp thi'r .... thông qua ngày tháng 7 nam 2022.!. 

Ni nhtin: 
- UBTV Quc hOi,  ChInh phü, VP Chü tjch ni.r&c; 
- Vi Phap ché: B GD-DT; B Tài chInh; 
- Ciic Kiêm tra VB QPPL-B Tii pháp; 
- Ban thithng viii Thành us'; 
- Các ca quan tham mmi, giüp vic cüa Thành üy; 
- UBND TP, UBMTTQVNthanh phô, Doàn DBQH thành ph 
- Di biu HDND thânh pho; 
- Các th, ngành, doàn the thành pho; 
- Van phông Doàn DBQH va HDND thành phô; 
- VAn phông UBND thành ph; 
- Qun, huyn u; UBND, UBMT'TQVTN các qun, huyn; 
- HDND, UBND xA; 
- Báo Dà Nng, Dài PT-TH Dà Nng, 
Trung tam THVN (VTV8), Cong TTDT thành phô; 
-Ltru:VT,TH. 

CHU T!CH 
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Phii Iic 
M1J'C TIEN CONG CU THE CHO TfrNG CHI!JC DANH LÀ THANH VIEN 

THIIC HIN CAC NHIM V!J TiI CAC K( THI AP DUNG  DO! vOi GIAO 
DUC PHO THONG TRIEN DA BÀN THANH PHO BA NANG 

(Ban hành kern theo Nghj quyet s /2022/NQ-HDND ngày tháng 5 nám 2022 cña 
H5i dng nhán dan thành phd,) 

TT Ni dung Don v tInh Mirc chi 
(Ding) 

Ghi chui 

1  Ban chi dao thi 
Tru&ng ban Nguôi/ngày 600.000 

Khoán 4, Diêu 
8, Thông tu 69 

Phó tru&ng ban thiRing trrc Nguôi/ngày 
Ng.thi/ngày 

450.000 
3 75.000  Các phó truâng ban 

 Uy viên, thu k Nguii/ngày 225.000 

Nliân viên phic v11 Ngi.thi/ngày 150.000 

2  Hi d1ng thi 
Chü tjch Ngu?ii/ngày 

Ngithi/ngày 
525.000 
375.000 

Khoãn 4, Diêu 
8, Thông tu 69  Phó Chü tjch 

 1Jy viên Nguôi/ngày 225.000 

3  Ban Thir k Hi dng thi 
Tmng ban Nguôi/ngày 3 75.000 Khoân 4, Diêu 

8, Thông tu 69  Phó trithng ban Nguôi/ngày 300.000 

 Uy viên Ngu?i/ngày 225.000 

4  Hi dingIBan ra ct thi 
Chütjch Ngu?i/ngày 

Ngi.thi/ngày 

Ngi.thi/ngày 

525.000 
375.000 

225.000 
Khoân 4, Diêu 
8,Thôngtu69 

Phó Chü tjch 
Uy viên, thu k, bâo v vông trong 
24/24 
 Uy viên, thu k, Bâo v vông ngoài Ngui/ngày 150.000 

5  Hi dngIBan in sao d thi 
Tru&ng ban Ngu?ii/ngày 450.000 

Phó truàng ban Ngu?ñ/ngày 375 .000 

 Uy viên, thu k lam vic cách ly Nguôi/ngày 225.000 
Khoãn 4, Diêu 

Nhân viên phiic viii, cong an, bào v lam 
vic each ly 

Ngithi/ngày 225.000 8, Thông tu 69 

Nhân viên phiic vii, cong an, bão v 
vông ngoài 

Ngu?ii/ngày 150.000 

6 
Thành viên bô phn vn chuyen de 

thi 
Khoân 4, Diu 
8, Thông tu 69 

Thânh vien Ngthi/ngày 225.000 
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TT Ni dung Don v tInh Mfrc chi 
(01ng) 

Ghi chñ 

7 Hi thngIBan coi thi 
Tru&ng ban Nguñ/ngày 375.000 

Khoãn 4, Diu 
8, Thông tu 69 

Phó truâng ban Ngizñ/ngày 300.000 
Uy viên, thu k, giám thj NguèiIngày 225.000 

Cong an, bâo v Ngixôi/ngày 150.000 

8 Ban/To lam phách 
Tru&ng ban Nguäilngày 375.000 

Khoàn 4, Dieu 
8,Thôngtu69 

Phó truâng ban Ngithilngày 300.000 

Uyviên,thuk NgiRii/ngày 225.000 

Nhân viên phiic vii, bão v lam vic 
cách ly 

Ngui/ngày 225.000 

Nhân viên phc vj, bào v lam vic 
vông ngoài 

Ngthi/ngày 150.000 

9 Hi dng/ Ban chm thi tiy lun 
Trixóng ban Nguêi/ngày 375.000 

Khoán 4, Diu 
8, Thông tu 69 

Phó tru&ng ban Nguñ/ngày 3 00.000 

Uy vien, thu k, k thut vien Ngix?i/ngày 225.000 

Nhân viên phiic vi1, cong an, báo v Nguäi/ngày 150.000 

10 Hi diing/Ban phñc khão tty lun 
Trithng ban Ngi.ri/ngày 375.000 

Khoãn 4, Diu 
8, Thông tu 69 

Phó tru&ng ban Ngui/ngày 300.000 

Uy viên, thu k, k5 thu.t viên Nguôi/ngày 225.000 

Nhân viên phiic vii, cong an, bão v Ngu?ii/ngày 150.000 

11 Hi dingfBan chm thm dlnh  bài thi 

Truàng ban Ngui/ngày 375.000 
Khoân 4, Diu 
8, Thông tu 69 

Phó tru&ng ban Nguii/ngày 300.000 

Uy viên, thu k, k5 thut viên Ngui/ngày 225.000 

Nhân viên phiic vy, cong an, bào v Ng.thiIngày 150.000 

12 Tin cong ra d thi 

a 
Tiên Cong xây dmg và phê duyt ma 
trn d thi và bàn dc tà d thi 

Dim a, khoân 
8, Diu 8, 

Chü trI NguiiIngày 375.000 Thông tu 69 
Thành viên Nguôi/ngày 3 00.000 

b 
Tin cong ra d d xut di vâi d thi tii 
1un 

dng/d 480.000 
Diem b, khoân 
8, Diu 8, 
Thông tu 69 
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TT Ni dung Don vj tInh Mirc chi 
(Dng) 

Ghi chü 

C 
Tin Cong ra d thi chInh thirc và du bi 
có kern theo dáp an, biu dim: 

Diem c khoân 
8, Diu 8, 
Thông tu 69 Dê tir 1un Ngtthi/ngày 525.000 

D trc nghim Nguô'ilngày 300.000 

13 
Tiên cong xây dtyng ngân hang câu 
hôi thi 

a 
Tiên cong xây drng và phê duyt ma 
trn d thi và ban dc tã d& thi 

Ngii/ngày Dim b, khoân 
9, Diu 8, 
Thông tu 69 Chü trI Ngu?iii/ngày 300.000 

Thành viên Nguthilngày 225.000 

b Tin cong soan thão câu hOi thô dngIcau 35.000 

Dim c, khoán 
9, Diêu 8, 
Thông ttr 69 

C 
Rà soát, ch9n icc, th.m djnh và biên 
soan cau hói thô 

dngIcâu 30.000 

d 
Chinh sira lai các câu hOi sau khi thfr 
nghim 

dng/câu 25.000 

e 
Chinh süa lai các câu hôi sau khi thi~ 
nghim d ti 

dngIcâu 14.000 

f 
Rà soát, lira chn và nhp các câu hOi 
vào ngân hang câu hOi thi theo huâng 
chu.n hóa 

dngIcâu 10.000 

g 
Tiên cong thuê chuyên gia djnh cO câu 
trc nghim 

Dim e, khoán 
9, Diu 8, 
Thông tu 69 Chü trI Ngu?iIngày 300.000 

Thành viên Ngu?i/ngày 225.000 

14  Tin cong châm thi 

a 

Tin cong chm bài thi tr 1un, bài thi 
nói và bài thi thirc hành, bài thi tin hc 
di vâi thi tM nghip trung hc phô 
thông; tin cOng chm phüc khâo bái thi 
tir 1un tht nghip trung hçc ph thông, 
chm th.m dinh bài thi tr luân t& 

nghip trung hçc ph thông 

Ngithi/ngày 300.000 
Khoân 10, Diêu 
8, Thông tu 69 

b 
Tin cong chm thi, chm phñc khâo bài 
thi trc nghim 

Ngui/ngày 300.000 
KhOafl 10, Diu 
8, Thông ti.r 69 

vu
tv-

18
/0

5/
20

22
 1

3:
52

:1
9-

vu
tv-

vu
tv-

vu
tv


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21

		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-05-18T08:37:58+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Tài chính ký số bản sao văn bản điện tử!




