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Kính gửi:   

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các trường THPT công lập. 

 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Công văn số 3975/UBND-KGVXNV ngày 20 tháng 10 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ; 

Sở Giáo dục và Đào tạo dự thảo các văn bản trình UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2023 -2024 và 

năm học 2024 - 2025 (đính kèm các dự thảo: Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào 

tạo trình UBND tỉnh, tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và Nghị quyết của 

HĐND tỉnh). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý các nội dung dự thảo nêu trên 

và gửi ý kiến góp ý về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/03/2023. Quá thời 

hạn trên, cơ quan, đơn vị không gửi ý kiến góp ý xem như thống nhất với dự 

thảo. 

Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh cho đăng tải các dự thảo nêu trên trên 

cổng thông tin điện tỉnh đến ngày 24/3/2023 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

góp ý kiến. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                                            
- Như trên; 

- Giám đốc, các P.GĐ Sở;                                                                                           

- Lưu VT, KHTC (U.02b).                                                                                     

 

 
 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Toàn Thắng 

 

V/v đăng tải và góp ý dự thảo tờ trình, 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

mức thu học phí đối với giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường 

xuyên công lập trên địa bàn tỉnh năm học 

2023 -2024 và năm học 2024 - 2025 
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