
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:  

V/v Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình 

UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí 

năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông công 

lập và giáo dục thường xuyên trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2022 

               Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội ban 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 

tháng 6 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc 

hội; tại Khoản 1, Điều 99 có nêu “ Học phí là khoản tiền người học phải nộp để chi 

trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Mức học phí được 

xác định theo lộ trình bảo đảm chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo do Chính phủ quy 

định”  tại điểm b, Khoản 6, Điều 99 có quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 

định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 

hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền 

quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP  ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính Phủ 

ban hành 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. Chính phủ giao cho HĐND tỉnh quy định cụ 

thể các mức thu học phí cụ thể tại các Điều, Khoản, điểm:  
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+ Tại Khoản 3, Điều 4:  “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” 

+ Tại điểm a, Khoản 2, Điều 9 Khung học phí năm học 2022 – 2023: “Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định trên để quyết định khung học phí hoặc 

mức học phí cụ thể đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập 

thuộc thẩm quyền và quyết định việc sắp xếp, phân loại các vùng trên địa bàn để cơ 

sở giáo dục áp dụng mức thu học phí ” 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị 

trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:  

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo có văn bản triển khai dự thảo Quy định mức thu 

học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến các cấp 

học Mầm non và trung học cơ sở và lấy ý kiến góp ý của cha mẹ học sinh theo các 

hình thức: trực tiếp, Zalo, mail … 

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở lấy ý kiến của cha mẹ học sinh 

cấp trung học phổ thông theo các hình thức: trực tiếp, Zalo, mail … 

Lưu ý: Các đơn vị phổ biến cho cha mẹ học sinh hiểu và biết được mức thu 

học phí đang đề xuất tại  dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí năm học 

2022 - 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo 

dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng mức thấp nhất trong 

khung quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp ý kiến của các đơn vị trực thuộc mình 

theo mẫu 01, mẫu 02 đính kèm; Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tổng hợp ý 

kiến của đơn vị mình theo mẫu 01, mẫu 03 đính kèm. 

Văn bản tổng hợp ý kiến của quý đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 

ngày 25 tháng 02 năm 2022  để Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở 

Tư pháp thẩm định.  

Lưu ý:  Mẫu lấy ý kiến của cha mẹ học sinh lưu tại đơn vị  

Đính kèm công văn này là : 
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- Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với 

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

địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu; 

- Thuyết minh đề xuất mức thu học phí năm học 2022-2023; 

Trân trọng ./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KHTC.Chi.NTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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