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Số: 1463/SGDĐT-KHTC
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 07 tháng 6 năm 2021

V/v định mức chi cho Kỳ thi tốt
nghiệp trung học phổ thông năm
2021

Kính gửi: Sở Tài chính thành phố Cần Thơ.
Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-GDGĐT ngày 26 tháng
4 năm 2012 của 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;
Căn cứ Công văn số 1960/UBND-KT ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Ủy
ban nhân dân thành phố về việc mức chi các kỳ thi của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 2580/BGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 5 năm 2015 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức chi cho kỳ thi trung học
phổ thông quốc gia năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ
Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của
hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chế độ công tác phí, chế độ chi
tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp
công lập;
Căn cứ Công văn số 2783/UBND-KT ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQHĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ;
Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ
thông;
Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 về
việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm
theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05 tháng 4 năm 2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học
phổ thông năm 2021;
Căn cứ Công văn số 1003/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 4 năm
2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tổ chức thi tốt
nghiệp trung học phổ thông năm 2021;
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Căn cứ Kế hoạch số 1219/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
thông năm 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị mức chi cho các chức danh, nhiệm vụ
theo Quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:
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Chức danh nhiệm vụ theo Quy chế thi tốt nghiệp
trung học phổ thông
Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh
+ Trưởng ban
+ Phó Trưởng ban
+ Ủy viên, thư ký
+ Các tiển ban chuyên môn giúp việc cho Ban chỉ đạo
Hội đồng thi
+ Chủ tịch
+ Phó Chủ tịch
+ Ủy viên
Ban Thư ký Hội đồng thi
+ Trưởng ban
+ Phó Trưởng ban
+ Ủy viên
Ban Làm phách
+ Trưởng ban
+ Phó Trưởng ban
+ Ủy viên
+ Công an, bảo vệ, y tế, phục vụ
+ Tiền ăn cách ly
+ Tiền nước
Ban In sao đề thi
+ Trưởng ban
+ Phó Trưởng ban
+ Ủy viên, thư ký, Công an vòng trong (24/24h)
+ Công an, bảo vệ, phục vụ vòng ngoài
+ Tiền ăn cách ly
+ Tiền nước
Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi
+ Trưởng ban
+ Ủy viên

Mức đề
nghị chi
(1.000
đồng)
ngày/người
350
315
280
115
350
315
280
300
250
210
300
250
210
115
200
40
300
260
210
115
200
40
265
210
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+ Công an, bảo vệ, phục vụ
Ban Coi thi
+ Trưởng ban
+ Phó trưởng ban thường trực
+ Phó trưởng ban
+ Trưởng điểm thi
+ Phó trưởng điểm thi
+ Ủy viên, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát
+ Trật tự viên, y tế, công an, phục vụ
Ban Chấm thi tự luận
+ Trưởng ban
+ Phó trưởng Ban thường trực
+ Phó trưởng ban
+ Trưởng môn chấm thi, ủy viên tổ chấm kiểm tra
+ Công an, bảo vệ, y tế, phục vụ
+ Chấm bài thi tự luận/bài
+ Tiền ăn cho Trưởng ban, Phó trưởng Ban thường trực
và Ban thư ký (trực tiếp nhận bài thi, kết quả chấm bài
thi), Công an, bảo vệ
Ban Chấm trắc nghiệm
+ Trưởng ban
+ Phó trưởng ban
+ Công an, bảo vệ, y tế, phục vụ
Tổ thư ký
+ Thành viên
Tổ Chấm bài thi trắc nghiệm
+ Thành viên tổ chấm
Tổ Giám sát
+ Tổ trưởng
+ Ủy viên
Ban Phúc khảo bài thi tự luận
+ Trưởng ban
+ Phó Trưởng ban
+ Ủy viên
+ Công an, bảo vệ, y tế, phục vụ
Ban Phúc khảo bài trắc nghiệm
+ Trưởng ban
+ Phó Trưởng ban
+ Ủy viên
+ Công an, bảo vệ, y tế, phục vụ

100
265
260
250
250
245
210
100
300
275
250
210
115
18
200

300
250
115
210
1,5
250
210
300
250
210
115
300
250
210
115
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Chế độ công tác phí
+ Thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít
xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và
giá xăng tại thời điểm đi công tác
+ Phụ cấp lưu trú (có khoảng cách từ 10 km trở lên)
+ Khoán tiền trọ (có khoảng cách từ 10 km trở lên)
Các nhiệm vụ khác có liên quan
+ Trưởng đoàn thanh tra
+ Đoàn viên thanh tra
+ Thanh tra viên độc lập

Giá xăng tại
thời điểm đi
công tác
100
250
300
210
250

Chi tiền ăn, tiền giải khát giữa giờ cho các thành viên Ban in sao đề thi,
Ban làm phách trong những ngày làm việc tập trung cách ly; tiền ăn cho Ban
chấm thi tự luận, Ban thư ký phục vụ công tác tổ chức chấm thi thực hiện theo
quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ
Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị. Mức thanh toán trên
được thực hiện cho những ngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ
chức kỳ thi. Các nhiệm vụ khác có liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn
thực hiện theo quy định tại Công văn số 1960/UBND-KT ngày 08 tháng 5 năm
2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc mức chi các kỳ thi của Sở Giáo
dục và Đào tạo.
Công văn này thay thế Công văn số 1265/SGDĐT - KHTC ngày 19 tháng
5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc định mức chi cho Kỳ thi tốt
nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Tài chính xem xét, chấp thuận./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC. Tiến
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