
UBND TỈNH HÀ GIANG 

         SỞ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:            /STC-HCSN                    Hà Giang, ngày       tháng  5 năm 2022 
 

V/v tham gia dự thảo Nghị quyết  

Quy định mức thu học phí đối với                     

cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục     

phổ thông công lập và giáo dục 

thường xuyên  

 

 

Kính gửi:  - Sở Giáo dục và Đào tạo 

                                                       - Sở Tư pháp 

                          - UBND các huyện, thành phố                                                     

 Căn cứ 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. 

Sở Tài chính đã dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định 

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

và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cấp, các ngành và các đơn 

vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày Nghị 

quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định về mức học phí tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2016-

2017 đến năm học 2020-2021, trong đó chi tiết theo từng bậc học, cấp học năm 

học 2020-2021, 2021-2022 gồm: Báo cáo tổng số trẻ em, học sinh; Số học viên 

trung tâm giáo dục thường xuyên; số học sinh phải nộp học phí; số học sinh được 

cấp bù miễn, giảm học phí.  

2. Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 

19/2016/NQ-HĐND. 

3. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp huyện xin ý kiến và tổng 

hợp các ý kiến tham gia của các cơ sở giáo dục công lập và giáo dục thường xuyên 

vào dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, các Trường và Trung tâm giáo dục thường xuyên thông báo cho phụ 

huynh, người giám hộ biết dự thảo Nghị quyết đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

của Sở Tài chính để tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết.   

4. Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị 

quyết (có dự thảo Nghị quyết kèm theo và được đăng tải trên website của Sở Tài 

chính tại địa chỉ https://stc.hagiang.gov.vn). Văn bản tham gia của các cơ quan, 

đơn vị gửi về Sở Tài chính (Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp) trước ngày 

https://stc.hagiang.gov.vn/


04/6/2022 và gửi file điện tử theo địa chỉ: nvquang.stc@hagiang.gov.vn để tổng 

hợp, hoàn thiện và trình phiên họp UBND tỉnh. 

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, NS&TH, HCSN.m đốc 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phùng Thị Hoa 
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