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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết 

Quy định mức chi Giải thưởng Bùi Dục Tài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị 
 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn  xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi Giải thưởng Bùi 

Dục Tài, Uỷ ban nhân dân tỉnh xin báo cáo cụ thể quá trình xây dựng dự thảo 

văn bản như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Căn cứ pháp lý ban hành văn bản 

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 Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về 

việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND, ngày 21/11/2018 của UBND 

tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Trị. 

2. Sự cần thiết ban hành văn bản 

“Giải thưởng Bùi Dục Tài” tỉnh Quảng Trị là một giải thưởng về chủ đề 

khuyến học mang tên ông Bùi Dục Tài là Tiến sỹ khai khoa của xứ Đàng trong 

- nhân vật làm rạng danh truyền thống học hành, khoa cử của làng Câu Nhi và 

của tỉnh Quảng Trị, đây là điều có ý nghĩa to lớn trong việc cổ vũ toàn xã hội 

hướng tới một xã hội học tập, rèn đức, luyện tài đáp ứng với yêu cầu công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.  

Trong quá trình thực hiện Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài theo Quyết 

định 62/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 16/12/2013; từ năm 2013 

đến năm 2020 đã trao thưởng cho 97 cá nhân là các học sinh, sinh viên, thạc 

sỹ, tiến sỹ của tỉnh Quảng Trị có thành tích cao trong học tập. Hàng năm, tỷ lệ 

khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập ngày càng 
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cao. Qua đó, đã động viên, khuyến khích tinh thần hăng say nghiên cứu, học 

hỏi trong học tập của các cá nhân là con em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;  

Trong giai đoạn 2013 - 2021, mức chi giải thưởng Bùi Dục Tài thực hiện 

theo quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị. 

Mức giải thưởng quy định cụ thể như sau:  

1. Đối với học sinh Trung học phổ thông:  

a) Xếp loại học tập đạt loại giỏi trong các năm học và điểm thi tốt nghiệp 

THPT bình quân từ 9 điểm trở lên đối với tất cả các môn thi: 3.000.000 đồng  

b) Học sinh đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học 

hàng năm: 4.000.000 đồng 

c) Học sinh đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc 

quốc tế theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo:                                                                                           

- Học sinh đạt giải nhất văn hóa toàn quốc: 6.000.000 đồng 

- Học sinh đạt giải nhì văn hóa toàn quốc: 5.000.000 đồng 

- Học sinh đạt giải ba văn hóa toàn quốc: 4.000.000 đồng 

- Học sinh đạt các giải toàn quốc khác: 

+ Giải nhất:          5.000.000 đồng 

+ Giải nhì:            4.000.000 đồng 

+ Giải ba:             3.000.000 đồng  

- Học sinh đạt giải quốc tế: Tuỳ mức đạt giải để thưởng từ 15.000.000 

đồng đến 20.000.000 đồng 

2. Đối với sinh viên đại học: Là sinh viên đang theo học ở các trường đại 

học công lập hệ chính quy (Không áp dụng đối với các chương trình đào tạo 

liên thông và các chương trình đào tạo ở nước ngoài theo chương trình hợp tác 

của tỉnh) trong nước và nước ngoài, có đạo đức tốt, có điểm bình quân toàn 

khóa từ 9 điểm trở lên: 5.000.000 đồng 

3. Đối với Thạc sỹ: 5.000.000 đồng 

4. Đối với Tiến sỹ: 10.000.000 đồng  

5. Đối với công chức, viên chức và người lao động: 5.000.000 đồng. 

Giải thưởng Bùi Dục Tài thực hiện theo Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 

16/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị đã có 97 cá nhân là học sinh, sinh viên, 

thạc sỹ, tiến sỹ có thành tích xuất sắc trong học tập được trao tặng giải thưởng. 

Năm 2014, khen thưởng cho 35 cá nhân với số tiền thưởng là 174.000.000 

đồng; năm 2016, khen thưởng cho 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học 

tập năm 2015, 2016 với số tiền thưởng là 210.150.000 đồng; năm 2020 khen 

thưởng cho 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập năm 2017, 2018, 

2019 với số tiền thưởng là 151,450,000 đồng.  

Tuy nhiên đến nay, trong quá trình triển khai Quyết định 62/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 16/12/2013 về việc ban hành Quy chế Giải 

thưởng Bùi Dục Tài xảy ra nhiều vướng mắc, không còn phù hợp: Đối với học 

sinh đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hoá cấp quốc gia hoặc 

quốc tế theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; ngày 20/7/2019, Hội 

đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về việc 
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phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025 và chính sách khen 

thưởng đối với học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

đã quy định mức khen thưởng đối với các học sinh trên địa bàn tỉnh đạt thành 

tích cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực, quốc tế và các kỳ thi tương 

đương (hàng năm, UBND tỉnh đã khen thưởng cho các học sinh đạt giải cao 

trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, khu vực theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-

HĐND); bên cạnh đó mức chi thưởng còn thấp chưa thực sự khuyến khích, 

động viên các cá nhân trên địa bàn tỉnh để phát triển phong trào khuyến học 

của tỉnh Quảng Trị  Tại khoản 2 Điều 101 Luật Thi đua, khen thưởng năm 

2003 quy định: “Ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật này, 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức 

động viên phù hợp đối với cá nhân, tập thể để kịp thời nêu gương tốt trong lao 

động, sản xuất, công tác và động viên phong trào thi đua, phù hợp với các 

nguyên tắc do Luật này quy định.”  

 Tại điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy 

định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn:“Quyết định các chế 

độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương 

ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng 

cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ”. 

 Theo đó, Giải thưởng Bùi Dục Tài là giải thưởng nhằm phát triển phong 

trào khuyến học, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị nằm ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại Điều 8 

của Luật Thi đua, khen thưởng. Đồng thời kinh phí thực hiện lấy từ nguồn ngân 

sách tỉnh. Do đó, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước thì mức chi Giải 

thưởng Bùi Dục Tài thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết mức chi Giải thưởng Bùi Dục Tài là thực sự 

cần thiết, phù hợp với các quy định hiện hành, nhằm đảm bảo việc tổ chức tốt 

Giải thưởng Bùi Dục Tài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ 

QUYẾT 

1. Mục đích 

Nhằm động viên, khuyến khích, hiệu triệu mọi người trong toàn tỉnh noi 

theo tấm gương sáng ông Bùi Dục Tài để vươn lên đạt được nhiều thành tích 

xuất sắc trong học tập, tu dưỡng đạo đức, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết 

- Bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về thi đua, khen 

thưởng và trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
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- Bảo đảm tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật; phù hợp với tình 

hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức địa phương. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

và các văn bản hướng dẫn liên quan. Dự thảo Nghị quyết đã được tập trung 

nghiên cứu, xây dựng, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; lấy ý kiến 

của Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ 

QUYẾT 

1. Bố cục 

Dự thảo Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài gồm 5 điều. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo:  

Quy định mức chi Giải thưởng Bùi Dục Tài: 

Các cá nhân đạt giải thưởng Bùi Dục Tài được tặng Giấy chứng nhận và 

kèm theo tiền thưởng như sau: 

1. Mức thưởng cho học sinh trung học phổ thông là học sinh đang học ở 

các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, có đạo đức tốt và đạt một 

trong các tiêu chuẩn sau:  

a) Xếp loại học tập đạt loại giỏi trong các năm học và điểm thi tốt nghiệp 

THPT bình quân từ 9 điểm trở lên đối với tất cả các môn thi: 4 lần mức lương cơ 

sở.                                                   

b) Học sinh có điểm xét tuyển vào các đại học công lập đạt thủ khoa theo 

khối xét tuyển hoặc theo ngành đăng ký học: 5 lần mức lương cơ sở. 

2. Mức thưởng cho sinh viên đang theo học ở các trường đại học công 

lập hệ chính quy (Không áp dụng đối với các chương trình đào tạo liên thông 

và các chương trình đào tạo ở nước ngoài theo chương trình hợp tác của tỉnh) 

trong nước và nước ngoài, có đạo đức tốt, Tốt nghiệp đại học đạt thủ khoa: 6 

lần mức lương cơ sở. 

3. Mức thưởng cho Thạc sỹ là những người có bằng tốt nghiệp đại học 

loại giỏi hệ chính quy, theo học loại hình đào tạo thạc sỹ tập trung ở các trường 

công lập trong nước và các trường ở nước ngoài đã bảo vệ thành công luận văn 

thạc sỹ có điểm bình quân toàn khóa và điểm bảo vệ luận văn từ 9 điểm trở lên 

đối với thang điểm 10 và 3,6 điểm trở lên đối với thang điểm 4: 7 lần mức lương 

cơ sở. 

4. Mức thưởng cho Tiến sỹ là những người đã bảo vệ thành công luận án 

tiến sỹ trong nước và nước ngoài, được Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ đạt 

yêu cầu khi có 6/7 hoặc 5/6 thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu tán thành 

hoặc được xếp loại đạt (đối với tiến sỹ bảo vệ luận án ở nước ngoài) hoặc xếp 

loại xuất sắc (đối với tiến sỹ bảo vệ luận án trong nước): 10 lần mức lương cơ 

sở. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi Giải thưởng 

Bùi Dục Tài, Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 
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Xin gửi kèm theo: 

- Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Báo cáo giải trình tổng hợp các ý kiến tham gia; 

- Các văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp;  

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

                

 

 

Võ Văn Hưng 
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