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Kính gửi:   Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

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

hiện Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 13 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về danh mục xây dựng Nghị quyết, kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở pháp lý 

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; 

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; 

Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 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. 

2. Cơ sở ban hành 

Tại khoản 1 Điều 8 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, quy định: 

“Điều 8. Nguyên tắc xác định học phí 

1. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập. 
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Mức thu học phí được xây dựng theo nguyên tắc chia sẻ giữa nhà nước và 

người học, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa bàn dân cư, khả năng 

đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng 

trưởng kinh tế hàng năm, lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục, đào tạo theo quy định 

và bảo đảm chất lượng giáo dục. 

Điều 9. Học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông 

2. Khung học phí năm học 2022 - 2023 

a) Khung học phí (mức sàn - mức trần) đối với cơ sở giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau: 

Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng 

Vùng 

Năm học 2022 - 2023 

Mầm non Tiểu học 
Trung học cơ 

sở 

Trung học 

phổ thông 

Thành thị 
Từ 300 đến 

540 

Từ 300 đến 

540 

Từ 300 đến 

650 

Từ 300 đến 

650 

Nông thôn 
Từ 100 đến 

220 

Từ 100 đến 

220 

Từ 100 đến 

270 

Từ 200 đến 

330 

Vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi 
Từ 50 đến 110 Từ 50 đến 110 Từ 50 đến 170 

Từ 100 đến 

220 

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. 

Khung học phí đối với giáo dục tiểu học công lập quy định tại điểm này 

dùng làm căn cứ để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ tiền đóng 

học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn chưa đủ trường tiểu học công 

lập và các đối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính 

sách miễn giảm học phí theo quy định. 

b) Mức trần của khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: tối đa bằng 2 lần mức trần học 

phí tại điểm a khoản này;” 

Điểm b khoản 6 Điều 99 Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019, quy định: 

“Điều 99. Học phí, chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo 

6. Cơ chế thu và quản lý học phí, các khoản thu dịch vụ trong hoạt động 

giáo dục được quy định như sau: 
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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;” 

Từ cơ sở pháp lý nêu trên, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang là cần thiết và 

đúng thẩm quyền. 

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

1. Mục đích 

Việc ban hành Nghị quyết để cụ thể hóa các 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 theo khoản 3 Điều 4, điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, cụ 

thể: 

“Điều 4. Quản lý nhà nước về giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về học phí, giá các 

dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật, định mức chi phí áp dụng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với các dịch 

vụ chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền quản lý của địa 

phương; quyết định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; quyết định giá đặt hàng dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo thuộc danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách 

thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, 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.” 

Tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP: 

“Điều 9. Học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông 

5. Trường hợp học trực tuyến (học online), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức thu học phí đối với cơ sở giáo 

dục công lập theo phân cấp quản lý trên cơ sở chi phí phát sinh thực tế hợp lý, tối 

đa bằng mức học phí của cơ sở giáo dục đã được ban hành.” 

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. 
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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 

Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sau khi 

được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận danh mục trình dự thảo Nghị 

quyết tại kỳ họp giữa năm, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ 

trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo Nghị quyết. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi đến các 

Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

các cơ sở giáo dục góp ý. 

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 

điều chỉnh các dự thảo theo góp ý, gửi Sở Tư pháp để thẩm định Dự thảo tại Công 

văn số 1078/SGDĐT-KHTC ngày 21 tháng 4 năm 2022. 

Ngày 29/4/2022, Sở Tư pháp có Báo cáo số 107/BC-STP ngày 29 tháng 4  năm 

2022 về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng 

quy định, đảm bảo đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua kỳ họp Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa X xem xét, quyết nghị. 

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

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

Điều 1. Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 

lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2. Điều khoản thi hành. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành. 

2. Nội dung cơ bản: Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang theo Dự thảo 

Nghị quyết đính kèm. 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN VÀ GIẢI TRÌNH  

Về mức thu và lý do áp dụng mức học phí dự thảo Nghị quyết: thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 8 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 

“Mức thu học phí được xây dựng theo nguyên tắc chia sẻ giữa nhà nước và người 

học, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng 

góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng 
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kinh tế hàng năm, lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục, đào tạo theo quy định và bảo 

đảm chất lượng giáo dục. 

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”. 

Nghị quyết ban hành đảm bảo theo quy định, thực hiện chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, quản lý học phí đúng theo quy 

định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. 

Mức thu học phí áp dụng đối với hình thức trực tuyến: Do hiện nay, ngành 

chưa có đầy đủ số liệu làm cơ sở tính đầy đủ các chi phí liên quan nên đề xuất thực 

hiện theo mức sàn tại điểm a, khoản 2 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP khung học phí, 

mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập.  

Theo thực tế, việc giảng dạy tiết học trực tuyến (học online) đòi hỏi giáo 

viên phải đầu tư nhiều hơn (thời gian, chất xám, trang thiết bị,…) cho việc chuẩn 

bị tiết dạy dẫn đến có thể phát sinh chi phí nhiều hơn dạy học trực tiếp, tuy nhiên 

theo quy định  trường hợp học trực tuyến mức học phí tối đa bằng mức học phí của 

cơ sở giáo dục đã được ban hành1, đồng thời giai đoạn hiện nay chủ yếu giáo viên 

giảng dạy song song trực tuyến và trực tiếp, do vậy ngành giáo dục đề xuất mức 

thu đối với việc dạy học trực tuyến và trực tiếp đối với cơ sở giáo dục công lập như 

nhau là cơ bản phù hợp. 

Trên đây là Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

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

nghị./.  
 

Nơi nhận:                                

- Như trên;           
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh (b/c); 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa X; 

- Sở: GDĐT, TP, TC; 

- VP.Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; 

- VP.UBND tỉnh: CVP, PCVP, 

   Phòng: KGVX, KTTH, TH; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Lê Văn Phước 

 

                                           
1 Khoản 5, Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP: “Trường hợp học trực tuyến (học online), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý trên cơ sở chi phí 

phát sinh thực tế hợp lý, tối đa bằng mức học phí của cơ sở giáo dục đã được ban hành” 


