
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc sửa đổi,                                  

bổ sung Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐNDngày 24/7/2017 của Hội đồng                 
nhân dân tỉnh về Quy định chính sách ưu đãi đối với học sinh trường                    

Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang và học sinh tham gia               
đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia  

             

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 1294/SGDĐT-QLCLGD ngày 

14/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị thẩm định đề nghị xây 
dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh (đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc sửa đổi, 

bổ sung Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 24/7/2017 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về Quy định chính sách ưu đãi đối với học sinh trường Trung học phổ 

thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang và học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh dự thi 
chọn học sinh giỏi quốc gia), sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm 

định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 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 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

- 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; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 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; 

- Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ 

về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên 
biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;  

- Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ về chính 
sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương 

trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn; 
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- Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 ngày 10 tháng 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chế độ làm việc đối 
với giáo viên phổ thông;  

- Thông tư số 15/2017/TT-BGD&ĐT ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ 
làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 

28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;  

- Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức  và hoạt động trường Trung học 

phổ thông Chuyên; 

- Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ 
chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo 

Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; 

- Văn bản số 148-TB/TU ngày 16 tháng 4 năm 2021 thông báo ý kiến của 
Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo;  

- Một số văn bản, tài liệu có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Về thành phần hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định 

- Khoản 2 Điều 115 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 
(được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: 

“2. Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết gửi để thẩm định gồm các tài  l iệu 
theo quy định tại Điều 114 của Luật này...”. 

- Điều 114 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa 
đổi, bổ sung năm 2020) quy định: 

“Điều 114. Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết 

1. Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó phải nêu rõ sự cần thiết 
ban hành nghị quyết; mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết; đối tượng, phạm 

vi điều chỉnh của nghị quyết; mục tiêu, nội dung chính sách trong dự thảo nghị 
quyết và các giải pháp để thực hiện chính sách  đã được lựa chọn; thời gian dự 

kiến đề nghị Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, điều kiện 
bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết. 

2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị 
quyết, trong đó phải nêu rõ vấn đề cần giải quyết; mục tiêu ban hành chính sách; 

các giải pháp để thực hiện chính sách; các tác động tích cực, tiêu cực của chính 
sách; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải 

pháp; lựa chọn giải pháp của cơ quan, tổ chức và  lý do lựa chọn; xác định vấn 
đề giới và tác động giới của chính sách. 
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3. Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các 

vấn đề liên quan đến chính sách. 

4. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; bản chụp ý kiến góp ý.  

5. Dự kiến Đề cương chi tiết dự thảo nghị quyết. 

6. Tài liệu khác (nếu có)”. 

Theo quy định nêu trên thì hồ sơ tài liệu kèm theo Văn bản số 
1294/SGDĐT-QLCLGD ngày 14/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề 

nghị thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh còn thiếu “Báo cáo 
đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết”. Vì vậy, 

Sở Tư pháp chưa có đầy đủ  cơ sở để tổ chức thẩm định theo quy định. 

2. Về nội dung đề xuất xây dựng nghị quyết 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 
01/2017/NQ-HĐND ngày 24/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định 

chính sách ưu đãi đối với học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh 
Tuyên Quang và học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi 

quốc gia mở rộng đối tượng áp dụng của Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND là 
“Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang” và bổ sung 
01 chính sách mới là: 

“2.3. Chính sách hỗ trợ cho giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên 
tỉnh Tuyên Quang dạy môn chuyên ở lớp chuyên và giáo viên dạy môn Địa lý ở 

lớp chuyên Ngữ văn: 

a) Mức hỗ trợ: 100% mức lương cơ sở/người/tháng. 

b) Thời gian được hưởng: 9 tháng/năm học". 

Qua nghiên cứu quy định của pháp luật hiện hành, Sở Tư pháp nhận thấy: 

(1) Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính 
sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt 
(trong đó có trường chuyên), ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP), quy định: 

"Điều 4. Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ  

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường chuyên biệt khi 
được cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ được hỗ trợ tiền 

mua tài liệu để học tập và hỗ trợ 100% tiền học phí và tiền phụ cấp đi lại, nhà ở. 
Mỗi năm ít nhất 1 lần, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã có thành tích hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học được Nhà nước cấp kinh phí, tạo điều kiện 
để đi tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn trong nước.  

Điều 5.   

… 2. Mức phụ cấp 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh 

đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ 
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quản lý giáo dục đang công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường 

trung học phổ thông chuyên, trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật…”. 

Điều 6. Phụ cấp trách nhiệm  

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường chuyên biệt 
được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương tối thiểu”. 

(2) Điều 77 Luật Giáo dục năm 2019 quy định: 

“Điều 77. Chính sách đối với nhà giáo 

1. Nhà nước có chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều 

kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và nhiệm vụ 
của mình. 

2. Nhà giáo công tác tại trường chuyên, trường năng khiếu, trường phổ 
thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, 

trường, lớp dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc trường chuyên 
biệt khác, nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập được hưởng chế độ phụ cấp và 

chính sách ưu đãi. 

3. Nhà nước có chính sách khuyến khích, ưu đãi về chế độ phụ cấp và các 

chính sách khác đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”. 

(3) Khoản 5 Điều 5, khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 
số 06/2012/BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên 
(được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT) quy định: 

“Điều 5. Chính sách đầu tư các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục 

… 5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 

chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), cơ sở giáo dục đại học có trường chuyên có 
thể quy định bổ sung chính sách ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, chế độ ưu đãi đối 

với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trường chuyên  và tạo điều kiện 
cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn chuyên được đi đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ ở trong nước, nước ngoài. 

Điều 6. Chính sách ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 
học sinh 

1. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường chuyên, theo nhiệm vụ được 
giao và thành tích đạt được, được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của 

Nhà nước”. 

(4)  Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của 

Chính phủ hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước quy định: 

“Điều 21. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định 

mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách       
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3. Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính 

chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu  do 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa b àn, 

phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương 
không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ 

cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp…”. 

Từ các vấn đề nêu trên, việc tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐNDngày 

24/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách ưu đãi đối với học 
sinh trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang và học sinh tham gia 

đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia là chưa đảm bảo phù hợp 
theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp, Sở Giáo dục và Đào 

tạo tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung chính sách hỗ trợ cho 
giáo viên dạy môn chuyên ở lớp chuyên tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND 

ngày 24/7/2017 (như hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết gửi) thì trước khi trình 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành phải xin ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ 
Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh 

vực trực tiếp (Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo quy định tại khoản 3 Điều 21 
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP. 

3. Vấn đề khác 

Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết chưa dự kiến nguồn lực đảm bảo thực 

hiện nghị quyết, vì vậy đề nghị bổ sung. 

4. Kết luận 

Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu các vấn đề nêu tại mục 1, 2, 
3 Phần II Báo cáo thẩm định này để tham mưu cho phù hợp với quy định của 

pháp luật hiện hành. 

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐNDngày 24/7/2017 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách ưu đãi đối với học sinh 
trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang và học sinh tham gia đội 

tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia./. 

 

Nơi nhận:     
- TTHĐND tỉnh (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Giám đốc Sở; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu VT, XDKTTHPL&PLGDPL. 
  Loan.5b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 
 

Nguyễn Thị Thược 
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