
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   /SGDĐT-KHTC Hải Phòng, ngày    tháng  6  năm 2022 

V/v hướng dẫn mức chi và nguồn kinh phí 

tổ chức xét tốt nghiệp THCS, thi tuyển 

sinh    vào lớp 10 trung học phổ thông của 

thành phố Hải Phòng năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; 

- Các trường trung học phổ thông; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX. 

 

Căn cứ Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy  chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung 

học phổ thông;  

Thực hiện Công văn số 10057/UBND-VX ngày 27/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc đồng ý chủ trương cho phép Sở Giáo dục Đào tạo chi 

các nội dung và mức chi cho các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Công văn số 1607/UBND-VX 

ngày 02/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định nội dung, định mức chi 

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

các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực tại thành phố Hải Phòng. 

Căn cứ các Văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn mức chi và nguồn kinh phí tổ chức xét tốt nghiệp THCS, thi tuyển 

sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Mức chi 

a) Đối với xét tốt nghiệp Trung học cơ sở 

Thực hiện theo mức chi theo Công văn 1607/UBND-VX ngày 02/4/2018 

của Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng   

+ Chủ tịch Hội đồng                                              : 240.000đ/người/ngày. 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng                                   : 200.000đ/người/ngày. 

+ Ủy viên, thư ký : 170.000đ/người/ngày. 

+ Nhân viên phục vụ                                           :   90.000đ/người/ngày. 

- Tổng hợp, xét duyệt kết quả    : 135.000đ/người/ngày. 

b) Đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông 

Thực hiện theo mức chi theo Công văn 1607/UBND-VX ngày 02/4/2018 

của Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Chủ tịch Hội đồng                                              : 210.000đ/người/ngày. 



- Phó Chủ tịch Hội đồng                                   : 200.000đ/người/ngày. 

- Ủy viên, thư ký, giám thị, công an vòng trong : 170.000đ/người/ngày. 

- Cán bộ thanh tra coi thi tại Hội đồng : 170.000đ/người/ngày. 

- Trách nhiệm bảo quản đề thi, bài thi :   80.000đ/người/ngày. 

- Bảo vệ, y tế, phục vụ vòng ngoài :   80.000đ/người/ngày. 

2. Nguồn kinh phí 

- Kinh phí tổ chức kỳ thi thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông: 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí kinh phí chi công tác ra đề thi, sao in đề 

thi, đoàn thanh tra lưu động; công tác chấm thi và các hoạt động của hội đồng 

chấm thi;  

+ Đối với kinh phí coi thi và tổ chức kỳ thi các đơn vị chủ động bố trí 

nguồn tại đơn vị. 

- Kinh phí tổ chức xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, phòng Giáo dục và 

Đào tạo các quận, huyện, các đơn vị chủ động bố trí nguồn tại đơn vị. 

3. Thời gian tổ chức thi 

- Từ ngày 08/6/2022-09/6/2022 đối với Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 

10 các môn điều kiện.  

- Từ ngày 11/6/2022-12/6/2022 đối với Hội đồng coi thi trường THPT 

Chuyên Trần Phú, các môn chuyên. 

4. Quyết toán kinh phí 

Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và 

các cơ sở giáo  dục có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ 

và thanh quyết  toán theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước và các qui định 

hiện hành. 

Các đơn vị tuyệt đối không được thu phí dự thi đối với tất cả các đối tượng 

thí sinh tham dự kỳ thi. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc phối hợp thực hiện 

để đảm bảo công tác tổ chức các kỳ thi đạt kết quả tốt nhất./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Đỗ Văn Lợi; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Văn Kiệm 
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