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NGHỊ QƯYÉT
Ban hành quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỦ 12
(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018)
Căn cứ Luật Tô chức chỉnh quyển địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
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 sổ 1 ố3/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chỉ tỉêt thỉ hành một sô điêu của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của '
Chính phủ vê đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư sổ 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài
chính về hướng dân việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyêt toán kinh phí
dành cho công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Xét Tờ trình sổ 5344/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2018 của ủy ban
nhân dân thành phô vê mức chỉ đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
trên địa bàn Thành phô Hô Chí Minh; Báo cáo thâm tra sô 776/BC-HĐND ngày
03 tháng .12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành
phố; ỷ kiến thảo luận của đại biếu Hội đông nhân dân thành phổ tại kỳ họp.
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về mức chi đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Giao ủy ban nhân dân thành phố triển khai và tổ chức thực hiện
Nghị quyết này thống nhất trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu
và đại biếu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển
khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX,
kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2019./.
Nơi nhận:
- ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Chính phù;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- ƯBND Thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Ban Thường trực ủy ban MTTQỴN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
-Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng ƯBND thành phố;
- Thủ trường các sở, ban, ngành thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, ỤBMTTQ các quận - huyện;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Văn phòng HĐND thành phố: CVP, PVP;
- Lưu: VT, (Phòng TH-TÚ).
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QUY ĐỊNH
về mip^chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND
ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Chương I
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Điều 1. Phạm vi đỉều chỉnh
Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; mức chi thực hiện Đe án/Dự án về đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trường hợp, các Đe án/Dự án có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện
theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của Đe án1 Dự án đó.
Điều 2.ĐỐÌ tượng áp dụng
1. Cán bộ trong các cơ quan nhà nước;
2. Công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự trong các cơ quan của
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp thành phố
(sau đây gọi là cấp thành phố); cấp quận, huyện (sau đây gọi là cấp huyện); công
chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); công chức trong bộ máy lãnh
đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập;
3. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên
chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;
4. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt
động không chuyên trách ở ấp, khu phố ở xã, phường, thị trấn;
5. Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Dưới đây các đổi tượng tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều này được gọi chung là cán
bộ, công chức (CBCC); các đối tượng tại Khoản 5 Điều này gọi chung là viên chức.
Chương II
NGUỒN KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Điều 3. Nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đảm bảo từ nguồn
ngân sách nhà nước theo phân câp ngân sách hiện hành; kinh phí của cơ quan
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quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của
tô chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Nguồn kỉnh phí đào íạo, bồi dưỡng viên chức
Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính
(nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên) của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng
góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
Chương HI
MỨC CHI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Điều 5o Mức chả đào tạo cán bộ, công chức trong nước
Thực hiện theo mức chi tối đa quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số
36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn
việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quvết toán kinh phí dành cho công tác đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Điều 6. Mức chẾ bồi dưỡĩig cáĩi bộ,, công chức trong nước
Căn cứ tình hình thực tế và khả năng kinh phí được cấp có thẩm quyền phân
bố hàng năm, thủ trưởng các cơ quan, đon vị được giao chủ trì tố chức các khóa
bồi dưỡng CBCC quyết định các mức chi cụ thế cho phù họp; đồng thời phải bảo
đảm sắp xếp kinh phí đế thực hiện theo đúng nhiệm vụ bồi dưỡng CBCC được
cấp có thấm quyền giao và trong phạm vi dự toán được phân bố; cụ thế như sau:
1. Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (một buối giảng được tính bằng 4
tiết học):
Tùy theo đối tượng, trình độ học viên, căn cứ yêu cầu chất lượng khóa bồi
dưỡng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tố chức các khóa bồi dưỡng
CBCC quyết định mức chi thù lao cho giảng viên, trợ giảng (nếu có), báo cáo
viên trong nước (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) trên cơ sở thỏa
thuận theo hình thức hợp đồng công việc phù hợp với chất lượng, trình độ của
giảng viên, báo cáo viên, đảm bảo khôna vượt các mức chi tối đa được quy định
dưới đây và trong phạm vi dự toán được giao. Mức chi thù lao cho giảng viên,
trợ giảng (nếu có), báo cáo viên trong nước (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài
giảng) theo quy định sau:
a) Giảng viên, báo cáo viên là ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Bí thư
Thành ủy và các chức danh tương đương; Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng nhân
dân thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Phó Bí thư Thành ủy và các
chức danh tương đương; giáo sư; phó giáo sư; chuyên gia cao cấp; Tiến sĩ khoa
học; tiến sĩ; Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban
nhân dân thành phố, Vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng thuộc Bộ: Mức chi thù lao
tối đa 2.000.000 đồng/người/buổi;
b) Giảng viên, báo cáo viên là Phó vụ trưởng thuộc Bộ, Phó viện trưởng
thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó cục trưởng và các chức danh tương đương; thạc sĩ;
giảng viên chính: Mức chi thù lao tối đa 1.500.000 đồng/người/buổi;
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c) Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công tác
tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và cấp thành phố, chuyên gia các lĩnh vực
(ngoài 2 đối tượng nêu trên): Mức chi thù lao tối đa 1.200.000 đồng/người/buổi;
d) Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các
đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống: Mức chi thù lao tối đa 600.000
đồng/người/buổi;
đ) Trợ giảng (nếu có): Mức chi thù lao tối đa 600.000 đồng/người/buổi.
Đối với giảng viên nước ngoài: Tùy theo mức độ cần thiết các cơ sở đào
tạo, bồi dưỡng quyết định việc mời giảng viên nước ngoài. Mức thù lao đối với
giảng viên nước ngoài do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định trên cơ sở thoả
thuận tuỳ theo chất lượng giảng viên và bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn
kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị.
Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong
các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thì số giờ giảng vượt định mức được thanh toán
theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong
các cơ sở giáo .dục công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số
07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy
thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Trường hợp các
giảng viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lóp học do các cơ sở đào tạo
khác tố chức thì vẫn được hưởng theo chế độ thù lao giảng viên theo quy định. .
2. Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc:
Căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ số lượng học viên đạt loại giỏi,
loại xuất sắc của từng lớp, cơ sở đào tạo được quyết định chi khen thưởng cho
học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc theo mức tối đa: tối đa không quá 200.000
đồng/học viên.
3. Các mức chi khác thực hiện theo mức chi tối đa quy định tại Khoản 2,
Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài
chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Điều 7. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài
Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài được bố trí dự toán và
quyết toán căn cứ vào chi phí cụ thế của từng lớp. Các nội dung chi, mức chi
được thực hiện theo các quy định cụ thể sau:
1. Chi dịch vụ đào tạo, bồi dường và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho
các cơ sở đào tạo hoặc cơ sở dịch vụ ở nước ngoài: Theo thông báo hoặc hóa đơn
học phí của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nơi CBCC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
hoặc chứng từ, hóa đơn hợp pháp do cơ sở dịch vụ ở nước ngoài ban hành hoặc
theo họp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết;
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2. Chi mua Bảo hiếm y tế: Theo thông báo hoặc hóa đơn Bảo hiểm y tế bắt buộc
của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nơi CBCC được cử đi đào tạo và không vượt mức Bảo
hiêm y tế tối thiếu áp dụng chung cho lưu học sình nước ngoài ở nước sở tại;
3. Chi phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu: Thực hiện theo quy định
tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy
định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức
hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;
4. Chi phí cho công tác tổ chức lớp học: Khảo sát, đàm phán, xây dựng
chương trình học tập với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, theo chi phí
thực tế phát sinh có đầy đủ chứng từ, hóa đơn hợp pháp;
5. Chi phí ăn và tiêu vặt, ở, đi lại, lệ phí sân bay, chi làm thủ tục xuất, nhập
cảnh (hộ chiếu, thị thực (visa)) được thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông
tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước
đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.
Điều 8. Mức chỉ đào tạo, bồi dưỡng viên chức
Căn cứ nguồn lực tài chính bố trí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
tại cơ quan, đơn vị; căn cứ nội dung chỉ đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức
quy định tại Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm2018 của
Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh
phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và mức
chi đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCC quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3
Chương III quy định này; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức
chi đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức phù hợp với quy định của pháp luật về
cơ chế tài chính của đơn vị mình.
Churơng IV
TỐ CHỨC THỰC
• HIỆN
•
Điều 9. Điều khoản chuyển tỉếp
Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chỉ dẫn chiếu đế áp dụng tại
Nghị quyết này được sửa đối, bo sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp
dụng theo các văn bản sửa đối, bố sung hoặc thay thế.
Điều 10. Tổ chức thưc hiên
•

*

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.
2. Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức được tổ chức bằng
nguồn kinh phí do các tố chức, cá nhân tham gia đóng góp, tài trợ, thì khuyến
khích vận dụng mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy
định tại Nghị quyết này nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trường họp cần có
mức chi cao hơn thì cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng quyết định
phù hợp khả năng nguồn kinh phí của đơn vị.
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