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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

Số           /TTr-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày           tháng       năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 
Đề nghị xây dựng Nghị quyết “quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng 

công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng  

chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai” 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 
  

Thực hiện chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp thuận xây 

dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015; 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết “Quy 

định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) 

nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Căn cứ pháp lý 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tứ số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ 

ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

DỰ THẢO 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

2. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Các kỳ tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai diễn ra thường xuyên hàng năm.  

Việc thực hiện nội dung và định mức thu phí tuyển dụng, nâng ngạch công 

chức, thăng hạng CDNN viên chức theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-

BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, 

viên chức. Mặt khác, Thông tư số 228/2016/TT-BNV cũng quy định việc quản 

lý và sử dụng phí để thực hiện chi một số nội dung cho công tác tuyển dụng, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức nhưng không quy định 

định mức chi cụ thể.  

Do chưa có văn bản nào quy định cụ thể, chi tiết về nội dung, mức chi tổ 

chức các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức và thi nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức nên trong thời gian qua việc thực hiện các nội dung và 

định mức chi cho công tác này tại tỉnh Lào Cai cơ bản được vận dụng theo các 

quy định khác có liên quan, cụ thể như:  

- Nội dung và định mức chi biên soạn tài liệu hướng dẫn ôn thi: Từ năm 

2016 – 2018, vận dụng theo quy định tại Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định định 

mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

giai đoạn 2016 -2020; Từ năm 2019 đến nay vận dụng theo quy định tại Nghị 

quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào 

Cai ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán, mức chi đối với nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai;  

- Nội dung và định mức chi cán bộ, giảng viên hướng dẫn ôn thi: Vận dụng 

theo quy định tại Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của 

HĐND tỉnh Lào Cai ban hành một số mức chi thực hiện cho công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

- Nội dung và định mức chi xây dựng ngân hàng đề; phụ cấp trách nhiệm 

cho Hội đồng thi, các bộ phận giúp việc: Vận dụng theo quy định tại Nghị quyết 

số 58/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai về các chính 

sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai, 

giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của 

HĐND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn Lào Cai. 

- Nội dung và định mức chi khác (Thông báo trên phương tiện thông tin đại 

chúng về chỉ tiêu và điều kiện dự tuyển; Thuê mua vật tư, văn phòng phẩm,…): 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-228-2016-tt-btc-quan-ly-su-dung-phi-tuyen-dung-du-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-331908.aspx
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Theo thực tế phát sinh, hợp đồng, hóa đơn chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và 

trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện 

hành. 

Thực tế cho thấy, các kỳ tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng 

CDNN viên chức cần sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị chức 

năng, các nội dung chi thực hiện nhiệm vụ tương đối nhiều. Việc tạm vận dụng 

các nội dung và định mức này theo một số văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh 

như hiện nay nảy sinh nhiều vướng mắc, bất cập, nhất là việc bố trí và thanh 

quyết toán kinh phí chưa phù hợp với thực tế. 

Do đó, để có cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí, sử 

dụng nguồn kinh phí, thống nhất các nội dung và định mức chi cho công tác 

tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức, đồng thời 

nâng cao vai trò trách nhiệm của thành viên tham gia công tác tổ chức tuyển 

dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức thì việc nghiên cứu 

ban hành chính sách quy định nội dung, định mức chi tổ chức kỳ tuyển dụng 

công chức, nâng ngạch công chức và thăng hạng CDNN viên chức là hoàn toàn 

phù hợp và cấp thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

 1. Mục đích 

Việc ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng 

công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên 

chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai làm cơ sở pháp lý cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan 

Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện 

công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch công 

chức, thăng hạng viên chức. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản 

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Luật Ngân sách nhà nước. 

Một số nội dung chi, mức chi chưa có quy định, đề xuất được vận dụng, áp dụng 

mức chi tương ứng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn ở địa phương. 

3. Nguyên tắc xây dựng 

Về trình tự, thủ tục: Thực hiện đúng các quy định về trình tự xây dựng và 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Về nội dung: 

+ Về xác định nội dung chi: Đúng, đủ theo quy định của pháp luật về quy 

trình các bước trong tuyển dụng; 

+ Về mức chi: Được tham khảo các mức chi ở những nội dung có tính chất 

tương đồng đã được Trung ương, tỉnh quy định và phù hợp với tình hình thực 

tiễn, tính chất của kỳ thi tuyển, xét tuyển. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN 
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BẢN 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định Nội dung, mức chi tổ chức kỳ tuyển dụng công chức, viên chức 

và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2. Đối tượng áp dụng 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia thực hiện 

nhiệm vụ trong các kỳ tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai. 

2. Các tổ chức, đơn vị và cá nhân khác có liên quan. 

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, NGUỒN KINH 

PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

 1. Mục tiêu của chính sách 

- Tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí, sử dụng nguồn kinh phí chi cho 

công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức. 

- Thống nhất các nội dung và định mức chi tổ chức tuyển dụng, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức và phù hợp với yêu cầu thực 

tiễn. 

- Đảm bảo quyền lợi cho các cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện nhiệm 

vụ trong các kỳ tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên 

chức. 

2. Nội dung của chính sách 

Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và 

thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước 

hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định. 

 

 UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết 

quy định các nội dung chi và mức chi trong công tác tổ chức tuyển dụng công 

chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh 

Lào Cai. 

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo). 
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Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 

UBMTTQVN tỉnh; 
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 


