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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch                        

Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét hồ sơ trình                   

ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với                

cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

 

Ngày 13/6/2022, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét hồ sơ trình ban hành Nghị quyết 

của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham 

dự họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện 

lãnh đạo các ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế, HĐND tỉnh; 

đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp, Ban 

Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, 

thành phố Lạng Sơn.  

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo nội dung dự thảo 

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, ý kiến tham gia 

của các thành phần dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh kết luận như sau:  

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1701/VP-KGVX ngày 

22/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 

2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thông báo số 206/TB-UBND ngày 

16/4/2022 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 

05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050; Sở Giáo dục và Đào 

tạo đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ trình ban hành 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bảo đảm đúng 

quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

Để bảo đảm chất lượng hồ sơ trình phiên họp UBND tỉnh tháng 6/2022, 

yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý hợp lý tại cuộc 

họp; rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo như sau: 
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 1.1. Về dự thảo Nghị quyết 

 a) Về tên gọi của dự thảo Nghị quyết: thống nhất là “Nghị quyết quy định 

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

năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” như đề xuất của cơ quan soạn 

thảo. 

 b) Về căn cứ ban hành nghị quyết: điều chỉnh cụm từ “Báo cáo thẩm tra 

số.../BC-HĐND ngày  tháng   năm 2022 của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân 

tỉnh...” thành “Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân 

tỉnh...” . 

c) Về nội dung dự thảo Nghị quyết, điều chỉnh, bổ sung Điều 2, Điều 3 

như sau: 

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ 

+ Xem xét lược bỏ ý thứ 3 tại khoản 2 Điều 1 về đối tượng áp dụng:  “Các 

đơn vị sự nghiệp công lập (Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 

lập) tự chủ đáp ứng được một trong những tiêu chí đã được Chính phủ quy định 

tại Điều 9 Nghị định số 60/2021/NĐ/CP” vì đối tượng trên đã được quy định tại 

ý thứ 2 khoản 2 Điều 1. 

+ Lược bỏ khoản 3 Điều 1 tại dự thảo quy định về giải thích từ ngữ do 

không cần thiết và không phù hợp; đồng thời lược bỏ cụm từ “giải thích từ ngữ” 

tại tiêu đề của Điều 1. 

- Điều 2. Quy định mức thu học phí 

+ Tại khoản 1: lược bỏ cụm từ “bao gồm cả Giáo dục thường xuyên cấp 

Trung học phổ thông” vì đã được quy định tại ý thứ 2 khoản 2 Điều 1; nhất trí 

với mức thu học phí ở các vùng như đề xuất tại dự thảo. 

+ Tại khoản 2: lược bỏ cụm từ “Học sinh tiểu học công lập không phải 

đóng học phí” do nội dung này được quy định tại khoản 5 Điều 2. 

+ Tại khoản 3: nhất trí với mức thu học phí trực tuyến bằng 75% mức thu 

học phí trực tiết theo quy định như đề xuất tại dự thảo; đồng thời lược bỏ cụm từ 

“khoản 2” do không phù hợp. 

+ Tại khoản 4: “4. Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên 

địa bàn có khả năng xã hội hóa cao và cơ sở giáo dục phổ thông trong trường 

Cao đẳng, đối với các lớp tự chủ được chủ động thực hiện lộ trình tính đủ chi 

phí vào giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tương xứng với chất lượng giáo dục, đào 

tạo; đồng thời phải bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục bắt buộc theo quy 

định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Mức thu học phí đối với các lớp tự chủ của các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông ở nơi có khả năng xã hội hóa caovà cơ sở giáo dục phổ thông do 

trường Cao đẳng thành lập tính theo giá dịch vụ đã tính đủ chi phí; đồng thời 

phải bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật 

Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành.” 
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Thống nhất không đưa vào nội dung của dự thảo Nghị quyết do cơ quan 

trình chưa đề xuất rõ khung học phí hoặc mức học phí đối với các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP. 

 + Tại khoản 5: xem xét diễn đạt lại, không tách đoạn, cụ thể “5.Về thu, 

quản lý và sử dụng học phí; chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học 

tập, hỗ trợ tiền đóng học phí, phương thức chi trả thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP”.    

d) Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản: đề nghị ra soát, hoàn thiện theo 

quy định. 

1.2. Về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh: rà soát, điều chỉnh theo nội 

dung chỉnh sửa tại dự thảo Nghị quyết.  

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện các dự thảo, trình 

UBND tỉnh trong buổi sáng ngày 14/6/2022.  

3. Đối với nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 206/TB-UBND, yêu cầu 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu các văn bản quy định hiện hành và 

tình hình thực tế để phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất 

UBND tỉnh theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8 năm 2022. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần theo TB số 334/TB-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

 các Phòng: KGVX, THNC; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 
 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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