
  ỦY BAN NHÂN DÂN  

   TỈNH AN GIANG 

 

    Số: 374/TTr-UBND 
 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           An Giang, ngày 02 tháng 7 năm 2021     

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non 

và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà  

năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

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

ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định 

mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các 

chương trình giáo dục đại trà năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh An Giang như 

sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Tại điểm b, khoản 6, Điều 99, Luật Giáo dục 2019, quy định như sau: 

“b) 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;” 

Việc quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông 

công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2021-2022 tạo cơ sở 

pháp lý để các đơn vị trường học thực hiện các khoản thu dịch vụ nhằm phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường. 

Theo các yêu cầu tại Mục 2 Công văn số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 

16/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có nội dung: 

…“Bộ GDĐT đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan, các Sở Giáo dục thuộc 
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phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí của năm học 2021-2022 như năm 

học 2020-2021 được quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ…” 

Do đó, để mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) phù hợp theo quy định, đảm 

bảo với điều kiện kinh tế, khả năng đóng góp thực tế của người dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 2, quy định 

mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các 

chương trình giáo dục đại trà năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích: Ban hành văn bản mới quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học 

phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm 

học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh An Giang để phù hợp với điều kiện kinh tế và khả 

năng đóng góp của người dân.  

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản:  

a) Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

b) Đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 99, Luật Giáo dục 2019 

và Công văn số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương 

có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm 

non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 

2021-2022 trên địa bàn tỉnh An Giang tại kỳ họp lần thứ 2, khóa X. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Nghị quyết gửi đến các Sở, ban ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố góp ý. 

Dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến đóng góp và 

kết quả thẩm định của Sở Tư pháp theo Báo cáo số 128/BC-STP  ngày 02 tháng 6 

năm 2021 về việc Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định mức 

thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương 

trình giáo dục đại trà năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

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

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết có 3 Điều, gồm: 

a) Điều 1. Quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ 

thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2021-2022 trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 

b) Điều 2. Điều khoản thi hành. 

c) Điều 3. Hiệu lực thi hành. 
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2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản: Nghị quyết quy định mức thu dịch vụ 

giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo 

dục đại trà năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh An Giang theo dự thảo Nghị quyết 

đính kèm.  

Trên đây nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị 

quyết ban hành quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ 

thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2021-2022 trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận:                                
- Như trên;           

- CT, các PCT. UBND tỉnh (b/c); 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa X; 

- Các Sở: GDĐT, TP, TC; 

- VP.UBND tỉnh: CVP, PCVP, 

    phòng KGVX, TH, KTTH; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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