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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục  

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí  

năm học 2022-2023 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

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

22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết “Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022-2023”, với các 

nội dung sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ 

quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá 

dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung hoặc mức học phí giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập; quy định chi tiết danh mục các khoản thu 

và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, 

đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý để áp dụng tại 

địa phương. Tuy vậy, mức thu học phí dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh cao 

hơn so với mức thu học phí năm học 2022-2023, trong điều kiện toàn tỉnh thời 

gian qua chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh COVID-19. 

Từ quy định và tình hình thực tiễn nêu trên, cần thiết phải ban hành Nghị 

quyết “Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; chính sách 

hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022-2023”. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích: Nhằm cụ thể hóa văn bản quy định của cấp trên (Nghị định 

số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ); làm căn cứ pháp lý để các cơ 

sở giáo dục công lập thực hiện thu, quản lý, sử dụng học phí và góp phần nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục; hỗ trợ một phần tiền đóng 

học phí đối với học sinh năm học 2022-2023 để giảm bớt khó khăn cho Nhân 

dân. 



2. Quan điểm:  

- Đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật;  

- Phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, tổ chức lấy ý 

kiến góp ý của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn 

tỉnh; đã tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết gửi Sở Tư pháp thẩm định; 

sau thẩm định của Sở Tư pháp đã hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Dự thảo Nghị quyết đã tổ chức lấy ý kiến và được 100% Ủy viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh đồng ý thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. 

- Dự thảo Nghị quyết đã được Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy; được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

thống nhất trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thứ 11 năm 2022 (có bổ sung, 

hoàn chỉnh thêm). 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục: Dự thảo gồm có 04 Điều: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Điều 2. Mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông 

Điều 3. Chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022-2023. 

 Điều 4. Tổ chức thực hiện 

2. Nội dung cơ bản của văn bản 

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy định 

tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ; quy định chính 

sách hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022-2023. 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định thông qua Nghị quyết “Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022-2023”./.  

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 472/TTr-UBND ngày 30/11/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Lưu: VT, TH, VX.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Lê Ngọc Châu 
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