
Phụ lục I 

Mức chi tiền công cho các chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi  

 (Kèm theo Quyết định số         /2022/QĐ-UBND ngày     /8/2022 

   của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

Stt Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

I 

Mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ra đề (thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ 

thi khác) 

1 Ban chỉ đạo cấp tỉnh   

 - Trưởng ban Người/ngày 420 

 - Phó trưởng ban Người/ngày 380 

 - Ủy viên, thư ký Người/ngày 340 

2 Hội đồng thi   

 - Chủ tịch Người/ngày 420 

 - Các Phó Chủ tịch Người/ngày 380 

 - Ủy viên Người/ngày 340 

3 
Hội đồng/Ban in sao đề thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông 
  

 - Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban Người/ngày 360 

 - Các Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban Người/ngày 310 

 
- Ủy viên, thư ký, công an, bảo vệ vòng trong (làm việc 

cách ly) 
Người/ngày 250 

 - Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ vòng ngoài Người/ngày 140 

4 
Ban thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông 
  

 - Trưởng ban Người/ngày 360 

 - Phó Trưởng ban thường trực Người/ngày 300 

 - Các Phó Trưởng ban khác Người/ngày 275 

 - Ủy viên Người/ngày 250 

5 Ban vận chuyển và bàn giao đề thi   

 - Trưởng ban/Tổ trưởng Người/ngày 360 

 - Các Phó Trưởng ban/Tổ phó Người/ngày 300 

 - Ủy viên/thành viên Người/ngày 250 
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Stt Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

6 Hội đồng/Ban coi thi   

 - Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban Người/ngày 360 

 - Phó Chủ tịch Hội đồng/Phó Trưởng ban Người/ngày 300 

 - Trưởng điểm thi Người/ngày 300 

 - Phó Trưởng điểm thi Người/ngày 280 

 
- Ủy viên, thư ký (Hội đồng/ban coi thi, điểm thi), giám 

thị/cán bộ coi thi, cán bộ giám sát 
Người/ngày 250 

 - Trật tự viên (công an, kiểm soát viên quân sự) Người/ngày 140 

 - Nhân viên phục vụ, y tế, bảo vệ Người/ngày 140 

7 Ban làm phách   

 - Trưởng ban Người/ngày 360 

 - Phó Trưởng ban thường trực Người/ngày 300 

 - Các Phó Trưởng ban khác Người/ngày 275 

 - Ủy viên, thư ký, bảo vệ làm việc cách ly (vòng trong). Người/ngày 240 

 - Nhân viên phục vụ, y tế, bảo vệ vòng ngoài Người/ngày 140 

8 Tổ chức chấm thi   

a Tiền công chấm chi   

 - Chấm bài thi tự luận Người/ngày 360 

 - Tổ trưởng/Tổ phó chấm thi (ngoài tiền chấm thi) Người/ngày 300 

 
- Chấm bài thi trắc nghiệm, chi cho cán bộ thuộc tổ xử lý 

chấm bài thi trắc nghiệm 
Người/ngày 360 

b 
Hội đồng/Ban chấm thi, Hội đồng/Ban phúc khảo, thẩm 

định 
  

 - Chủ tịch hội đồng/Trưởng ban Người/ngày 360 

 - Phó Chủ tịch thường trực/Phó Trưởng ban trực Người/ngày 330 

 - Các Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban Người/ngày 300 

 - Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên Người/ngày 250 

 - Nhân viên phục vụ, bảo vệ, y tế Người/ngày 140 

 - Chi cho các cán bộ chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp Người/ngày 190 

 - Chi cho các cán bộ chấm thẩm định bài thi tốt nghiệp Người/ngày 190 

9 Các nhiệm vụ khác có liên quan   
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Stt Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

 

Chi cho công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi 

thi (chỉ áp dụng đối với cán bộ làm công tác thanh tra kiêm 

nhiệm) 

  

 - Trưởng đoàn Người/ngày 360 

 - Thành viên Người/ngày 250 

 - Thanh tra viên độc lập Người/ngày 300 

II 

Mức chi bồi dưỡng công tác ra đề, sao in đề, coi thi, chấm thi, thanh tra và tổ chức 

các kỳ thi học sinh giỏi, tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và các kỳ thi khác do 

Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề 

1 Ra đề thi   

a Tiền công ra đề thi   

 
- Hội đồng/Ban xây dựng và phê duyệt ma trận đề thi và 

bản đặc tả đề thi 
  

 + Chủ tịch/Trưởng ban Người/ngày 300 

 + Phó Chủ tịch/ Phó Trưởng ban Người/ngày 250 

 + Ủy viên, thư ký Người/ngày 210 

 + Nhân viên phục vụ, bảo vệ vòng ngoài Người/ngày 115 

 
- Tiền công ra đề đề xuất đối với đề thi tự luận (chỉ áp 

dụng cho các môn thi không có ngân hàng câu hỏi thi) 
  

 + Thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở Đề 730 

 + Thi chọn học sinh giỏi cấp trung học phổ thông Đề 730 

 + Thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia Đề 730 

 + Thi tuyển sinh lớp 10 Đề 370 

 - Tiền công ra đề thi chính thức và dự bị:   

 + Thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở Người/ngày 670 

 + Thi chọn học sinh giỏi cấp trung học phổ thông Người/ngày 670 

 + Thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia Người/ngày 670 

 + Thi tuyển sinh lớp 10 Người/ngày 450 

b Tiền công xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm   

 
- Tiền công xây dựng, phê duyệt ma trận và bản đặc tả đề 

thi 
  

 + Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban Người/ngày 290 

 + Phó Chủ tịch Hội đồng/Phó Trưởng ban Người/ngày 250 
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Stt Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

 + Các thành viên Người/ngày 200 

 + Nhân viên phục vụ, bảo vệ Người/ngày 110 

 - Tiền công soạn thảo, chuẩn hóa câu hỏi   

 + Soạn thảo câu hỏi thô Câu 42 

 + Rà soát, chọn lọc, thẩm định và biên tập câu hỏi Câu 36 

 + Chỉnh sửa câu hỏi sau thử nghiệm Câu 30 

 + Chỉnh sửa lại các câu hỏi sau khi thử nghiệm đề thi Câu 21 

 
+ Rà soát lựa chọn và nhập câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi 

thi theo hướng chuẩn hóa 
Câu 6 

 - Tiền công thuê chuyên gia định cỡ câu trắc nghiệm   

 + Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban Người/ngày 290 

 + Phó Chủ tịch Hội đồng/Phó Trưởng ban Người/ngày 250 

 + Các thành viên Người/ngày 200 

c Hội đồng/Ban ra đề, sao in đề thi   

 - Chủ tịch hội đồng/Trưởng ban Người/ngày 350 

 - Phó Chủ tịch thường trực/Phó Trưởng ban thường trực Người/ngày 315 

 - Các Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban Người/ngày 280 

 - Ủy viên, thư ký, bảo vệ vòng trong Người/ngày 230 

 - Nhân viên phục vụ, bảo vệ vòng ngoài Người/ngày 115 

2 Hội đồng/Ban coi thi   

 - Chủ tịch hội đồng/Trưởng ban Người/ngày 265 

 - Phó Chủ tịch hội đồng/Phó Trưởng ban Người/ngày 250 

 - Trưởng điểm thi Người/ngày 240 

 - Phó Trưởng điểm thi Người/ngày 230 

 - Ủy viên, thư ký, giám thị/cán bộ coi thi, cán bộ giám sát Người/ngày 210 

 - Nhân viên phục vụ, y tế, công an, bảo vệ Người/ngày 100 

3 Tổ chức chấm thi   

a Tiền công chấm bài tự luận   

 - Thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở Người/ngày 480 

 - Thi chọn học sinh giỏi cấp trung học phổ thông Người/ngày 600 
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Stt Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

 - Thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia Người/ngày 750 

 - Thi tuyển sinh lớp 10 Người/ngày 290 

 - Thi tuyển sinh lớp 10 (môn chuyên) Người/ngày 600 

b Chấm bài thi trắc nghiệm   

 - Chi cho cán bộ thuộc Tổ/Ban xử lý bài thi trắc nghiệm Người/ngày 350 

c 
Hội đồng/Ban chấm thi, Hội đồng/Ban phúc khảo, thẩm 

định 
  

 - Chủ tịch hội đồng/Trưởng ban Người/ngày 300 

 
- Các Phó Chủ tịch thường trực/Phó Trưởng ban thường 

trực 
Người/ngày 275 

 - Các Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban Người/ngày 250 

 - Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên Người/ngày 210 

 - Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ Người/ngày 115 

 - Chi cho cán bộ chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 Người/ngày 160 

 - Chi cho cán bộ chấm phúc khảo bài thi học sinh giỏi Người/ngày 250 

4 

Các nhiệm vụ khác có liên quan: Chi cho công tác 

thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi (chỉ áp 

dụng đối với cán bộ làm công tác thanh tra kiêm nhiệm) 

  

 - Trưởng đoàn Người/ngày 300 

 - Thành viên Người/ngày 210 

 - Thanh tra viên độc lập Người/ngày 250 

III 
Quản lý đề thi, bài thi, văn phòng phẩm, thiết bị, nước 

uống, tiền ăn, ... cho các Hội đồng/Ban 
  

 - Quản lý đề thi, bài thi cấp tỉnh 
Người/ngày 

đêm 
120 

 - Quản lý đề thi, bài thi tại các hội đồng coi thi 
Người/ngày 

đêm 
100 

 - Bảo vệ 
Người/ngày 

đêm 
100 

 - Văn phòng phẩm Chi theo thực tế 

 

- Thuê, mua máy móc thiếu bị, dụng cụ thí nghiệm, nguyên 

vật liệu, hóa chất, mẫu vật thực hành, thuê gia công chi tiết 

thí nghiệm... (nếu có) 

Chi theo thực tế 

 - Nước uống Người/ngày 10 

 - Tiền ăn cho cán bộ cách ly 100% các Hội đồng/Ban ra Người/ngày Thực hiện theo 
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đề, in sao đề thi, làm phách. quy định của 

Quyết định số 

143/2017/QĐ-

UBND ngày 

26/12/2017 

của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận. 
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