
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
T!NH QUANG TRI Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S6:  ALl  /TTr-UBND Quang Trj,  ngàylO  tháng 3 nám 2023 

T TRINH 
D nghj Hi dng nhãn dan tinh ban hành Nghj quyt 

Quy djnh ni dung, mfrc chi hot dng lura chçn sách giáo khoa 
giáo diic phi thông trên dja bàn tinh Quãng Trj 

KInh gi'ri: Hi dng nhân dan tinh 

Thirc hin quy djnh cUa Lut Ban hành van bàn quy phtm pháp 1ut nàm 2015, 
U' ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh ban hành Nghj quyt Quy 
djnh ni dung, mirc chi hot dng 1ira chçn sách giáo khoa giáo diic ph thông trén 
dja bàn tinh Quàng Trj, ni dung cii th nhu sau: 

I. SIJ CAN THIET BAN HANH NGH! QUYET 

1. Can cfr pháp I 

- Lut Giáo d%ic ngày 14/6/2019; 

- Nghj djnh s 127/2018/ND-CP ngày 21/9/2018 cUa ChInh phü quy djnh trách 
nhim quán 1 nhà ni.râc v giáo dic; 

- Lu.t Ngân sách nhà nuOc ngày 25/6/2015; Nghj djnh s 163/2015/ND-CP 
ngày 2 1/12/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi ti& thi hành mt s diu cüa Lut Ngân 
sách nhà nuc; 

- Thông tu s 25/2020/TT-BGDDT ngày 26/8/2020 cüa B Giáo dic và Dào 
to Quy djnh vic lira chçn sách giáo khoa trong cci s& giáo diic ph thông. 

2. SLY  cn thiêt ban hành Nghj quyt 

Thông tu so 25/2020/TT-BGDDT ngày 26/8/2020 cüa B tru&ng B Giáo dijc 
và Dào to v Quy djnh vic lira chn sách giáo khoa trong các Co sâ giáo diic ph 
thông, ti khoàn 6 Diu 10 quy djnh: Uy ban nhân dan c.p tinh "Bâo dam ngun kinh 
phI, co sâ 4t cht d Hi dbng và các cci s& giáo diic ph thông thuc thm quyn 
quàn 1 t chüc lira chçn sách giáo khoa"; Tuy nhiên, ni dung, mirc chi kinh phi 1ira 
ch9n sách giáo khoa B Tài chinh, B Giáo diic và Dào tto không ban hành Thông tu 
hthng dn (Cong van sO' 1671/B TC-HCSN ngày 21/02/2022 cia Bó Tài chInh, COng 
van sO' 464/B GDD T-KIITC ngày 14/02/2022 cza Bó Giáo dc và Dào tgo); 

Mt khac, t?i  Khoãn 3 Diu 21 Nghj djnh 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 
cüa Chinh phü quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lu.t ngân sách nhà nithc 
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quy djnh v Thm quyn cüa Hti dng nhân dan cp tinh quyt djnh djnh müc phân 
b và ch d, tiêu chu.n, djnh müc chi tiêu ngân sách: "3. Quyêt djnh các ché d chi 
ngân sách di vâi mt s nhim vi chi Co tInh cht dc thu ô dja phucmg ngoài các 
ch d, tiêu chu.n, djnh mi'ic chi tiêu do ChInh phü, Thu tu&ng ChInh phU, Bô tru&ng 
B Tài chInh ban hành d thirc hin nhim vi phát trin kinh t - xã hi, bão dam tr,t 
tr, an toàn xA hi trên dja bàn, phü hçip vói khà näng can dái cüa ngân sách dja 
phumg, ngãn sách trung i.rcmg không h trq...". 

Thirc t hot dng cüa các c s& giáo diic ph thông và Hi dng 1ira ch9n sách 
giáo khoa do UBND tinh thành 1p có phát sinh chi phi (chi phi dcc, dánh giá, nhn 
xét, d xut; t chüc Hi dng thm djnh...); trong th?yi gian v1ra qua giáo viên, can 
b quãn 1 giáo diic các c.p ngoài vic thirc hin thim viii chuyên mon duçic giao 
phái dam nhn vic dc các cun sách mài duqc phát hành d cho ' kin dánh giá, 
nhn xét và d xut 1ira chçn 01 cun sách áp diing phü hçip cho diu kin dc thu cüa 
các Co sâ giáo diic; các Ca sâ giáo dic và Hi ding lira chn sách do tinh thành 1p 
phâi nghiên cu các sách do giáo viên d xuAt d phân tIch và di dn thng nht bO 
phiu 1%ra chn ra b sách giáo khoa sü d%lng cho dja bàn tinh. Day là nhim vii dirçic 
giao them nm ngoài chüc näng nhim vii, vj tn vic lam cüa nguôi thirc hin; cong 
strc cüa di ngU giáo viên, can b quãn 1 giáo dic là rt iOn nhtrng chua CO quy djnh 
v ni dung, müc chi cho hot dng nay. 

Tü các yêu c.u, ni dung nêu trên cn thi& phâi có quy djnh v ni dung, müc 
chi t chüc 1ira chn sách giáo khoa d các ca sO giáo dic ph thông và Hti dng ira 
chçn sách giáo khoa có co sO pháp i th%rc hin. VI 4y, vic ban hành Nghj quyêt 
Quy djnh ni dung, müc chi hot dng lira chn sách giáo khoa trên dja bàn tinh 
Quáng Tn nh&m bào dam vic thirc hin các nhim vii chuyên môn, phü hçp vOi quy 
djnh cUa pháp 1ut và ngun ngân sách cüa dja phi.xang là ht sirc cn thit. 

II. M1JC DICH, QUAN DIEM xAY DIJNG DV THAO NGH! QUYET 

1. Miic dIch 

Tto ca sO pháp l d thirc hin các nhim vii chuyên mon cüa các cp quãn l 
giáo diic, các Co sO giáo diic, dam bào quyn 1çi cho can b quán i, giáo vien, va 
nhng nguOi tham gia hot dtng lira chçn sách giáo khoa trên dja bàn tinh. Nãng cao 
hiu qua quán i, gop phn nâng cao trách nhim quàn i, sü diing kinh phi dung m11c 
dich, có hiu qua, cOng khai, minh bach, dung ch d. GOp phn quan tr9ng trong 
vic thirc hin nhim vli theo phân cAp quãn l giáo diic. 

2. Quan dim xây dtrng Ngh quyt 

Thu hqp vOi quy djnh cüa Dàng, Nhà nuOc và cüa ngành trong bi cành hin 
nay. Dam bào phü hqp vOi tInh hInh thirc t và khâ näng ngân sách cña dja phuong, 
don vj. Kjp thai tháo gi nhCtng khó khan, vuOng mc cho hot d)ng dé xuât, l%ra chçn 
sách giáo khoa trên dja bàn. 
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Vic xây dimg và ban hành Nghj quyt dam bâo cong khai, minh bach; ChInh 
sách quy djnh ti Nghj quy& dam bão yêu cu, phü hçip vài các hot dng chuyên 
mon thirc t cüa ngành giáo dic - dào tao, phü hcip viii các quy djnh ti Thông tu s 
25/2020/TT-BGDDT, Thông tu s 29/2021/TT-BTC dam bão ding các quy djnh eüa 
pháp 1ut và phU hçtp vâi diu kin khâ nang ngân sách cüa sir nghip giáo diic hang 
näm. 

III. QUA TRINH XAY DIJNG D THAO NGH QUYET 

Can cir Thông tii s 2512020/TT-BGDDT ngày 26/8/2020 cüa B trithng B 
Giáo diic và Dào tio v Quy djnh vic lira chQn sách giáo khoa trong các co si giáo 
dc ph6 thông; Thông ttr s6 29/2021/TT'-BTC ngày 28/4/202 1 cUa Bô Tài chinh 
huóng d.n vic quàn 1 kinh phi thm djnh sách giáo khoa giáo dic ph thông; Can 
cü các van bàn pháp 1u.t lien quan và tInh hInh thirc t cüa dja phirong d xây dirng 
dr tháo Nghj quyt vâi trInh tr các btrâc nhi.r sau: 

- Son thão di,r thâo Nghj quy& Quy djnh ni dung, mic chi hoat dng hra 
chpn sách giáo khoa giáo diic ph thông trén dja bàn tinh Quãng Trj. 

- To chüc lay kiên 1n 1 cüa các phông chuyên mon thuc Sâ Giáo diic và 
Dào tto; T chüc 1.y kin ltn 2 cüa các Co quan quân 1 giáo d%ic, các Co sâ giáo 
diic các co quan, don vj, dja phirong. 

- Dàng tãi toàn b ni dung các dir thão len Chuyên mic: "L4'y j kiln vào dy 
tháo van ban quy phgm pháp lut" trên Cng Thông tin din tir cüa UBND tinh d 
các co quan, t chi'rc, cá nhân tham gia kin. 

- Báo cáo tng hcip giái trInh, tip thu kin cüa các co quan, t chüc, cá nhân 
vào dir tháo Nghj quyt Quy djnh ni dung, mtrc chi hoat  dng 1ira chçn sách giáo 
khoa giáo dic ph thông trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

- S& Tu pháp thm djnh dr tháo van bàn quy phm pháp lu.t theo trInh tir, thU 
tVc quy djnh. 

IV. BO CVC  VA NQI DUNG Cc BÀN CUA DIJ THAO VAN BAN 

1.Bciic 

Du thâo Nghj quyt gm 5 Diu, c11 th nhi.r sau: 

Diu 1. Phm vi diu chinh, déd tuqng áp diing 

Diu 2. Ni dung và mi'rc chi t?i  CáC CO SO giáo diic 

Diu 3. Ni dung và müc chi tai  Hi dng 1ra ch9n sách giáo khoa Cap tinh 

Diu 4. Quy djnh v ngun kinh phi thirc hin 

Diu 5. T chtrc thirc hién 

2. Ni dung co ban cüa dir thão van ban 



4 

2.1. Phm vi diu chinh, di ttrçrng áp ding 

a) Pham vi diu chinh 

Nghj quyt nay quy djnh ni dung, müc chi hoat  dng 1ra ch9n sách giáo khoa 
giáo diic ph thông trén dja bàn tinh Quãng Trj. 

b) Di ti.rqng áp diing 

- Các Ca quan quàn l giáo diic và dào tao  (Sâ Giáo diic và Dào tao;  Phông 
Giáo dic và Dào tao  các huyn, thành ph& thj xã); các ca sâ giáo dçic ph thông 
cong 1p trén dja bàn tinh Quáng Trj. 

- Thành viên HOi  dng lira ch9n sách giáo khoa do UBND tinh thành 1p, các 
thãnh viên hja ch9n sách giáo khoa tai  co s giáo diic ph thông. 

- Các t chirc, cá nhân có lien quan khác. 

2.2. Ni dung và mire chi tii các co s& giáo dic 

a) Chi nghiên ciru, dánh giá và d xut lira chçn sách giáo khoa cüa các mon 
h9c thuc chuyén mon phii trách cüa giáo viên các ca sâ giáo d%ic ph thông: 2.000 
dng/ti&/0 1 sách giáo khoaJngui (s ti& tInh theo quy djnh tai  Thông tu s 
32/2018/TT-BGDDT ngày 26/12/2018 cüa B Giáo diic và Dào tao  ban hành 
Chuang trInh giáo diic ph thông). 

b) Chi h trg thành viên cüa ca s giáo diic tham gia thào lu.n, dánh giá 1a 
chçn 01 (met)  sách giáo khoa cho m& mon h9c trên ca sâ danh miic sách giáo khoa 
do các th chuyên mon d xut: T tru&ng: 100.000 dng/nguii/bui; T 
phó, Uy viên, Thu k: 80.000 dng/ngithi/bui. Thii gian lam vic do Hiu trithng 
các tnthng quyt djnh nhimg t& da không qua 02 bu&i/ngu&i/0 1 sách giáo khoa. 

c) Mire chi quy djnh tai  khoãn 1, khoãn 2 Diu nay là mire chi ti da. Các ca sâ 
giáo diic can cir khã nàng kinh phi cira dan vj và quy djnh tai  khoàn 1, khoãn 2 Diu 
nay quyêt djnh mire chi c1i th. 

2.3. Ni dung và mIre chi tii Hi dng hya ch911 sách giáo khoa cp tinh 

a) Chi nghiên ciru, nh.n xét, dánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chI lira chpn 
cüa thành viên hi dng cp tinh: 2.000 dng/tik'01 sách giáo khoalngithi. 

b) Chi t chire h9p, thão lun dánh giá sách giáo khoa trén ca so danh miic 
sách giáo khoa do các ca sO giáo diic ph thông d xu.t, bao gm: 

- Chi hi truOng, phông h9p, van phông phm, tài 1iu, trang thit bj phiic vi 
cho các cuc hçp thm djnh (nu có): theo thirc t phát sinh; 

- Chi giãi khát giia giO: 20.000 dng/nguOi/bui; 

- Chi thanh toán ch d cong tác phi: Ap diing mirc chi quy djnh tai  Nghj quyt 
s 14/2017Q- ngày 29/7/2017 cüa Hi dng nhân dan tinh quy djnh ch d 
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cong tác phi, ch d hi nghj trên dja bàn tinh Quãng Tn; 

- Chi h trçl thành viên Hi dng cp tinh tham gia thào 1un, dánh giá và lira 
chçn sách giáo khoa: Chü tjch: 150.000 dngIngu&i/bui; Phó Chü tjch, Uy viên, Thu 
k: 100.000 dng/ngi.r&i/bui. Thôi gian lam vic do Chü tjch Hi dng quyêt djnh 
nhung ti da không qua 03 buiIngithi/0 1 sách giáo khoa cho 01 Hi dng. 

A• 2.4. Nguon k.nh phi thirc hiçn 

Sir ding ngun kinh phi sir nghip giáo diic ducc giao h.ng nAm cho các ccr 
quan, don vi và ngun thu hçp pháp tai  các co s& giáo diic, cii th: 

- Di vi hoat  dng d xut hra ch9n sách giáo khoa tai  các c sô giáo diic phô 
thông: Si'r d1ing ngun kinh phi boat  dng cüa ca s& giáo diic h.ng näm, bao gm 
ngun ngân sách nhà nuâc cp và ngun thu hçip pháp cUa don vi. 

- Di vth Hi dng lira chçn sách giáo khoa cüa tinh: Sü diing ngun kinh phi 
sr nghip giáo dic duc giao hang nàm cho Sâ Giáo diic và Dào tao. 

V. NHONG VAN BE XIN KIEN: Không có. 

UBND tinh kInh trInh Hi dng Nhân dan tinh xem xét, quy& djnh./._ 

Ncri nhln: 
-Nhiitrên; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- CVP, các Phó CVP UBND tinh; 
- S& Giáo dic và Dào tao; 
- Ltru: VT, KGVX./ 

Vö Van Hung 
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