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BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, 

sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập 
thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022

 (Trình tại kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khoá XVII)

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; Luật hoạt động giám sát của 
Quốc hội và HĐND năm 2015; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 
năm 2021 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; thực hiện sự phân công của Thường 
trực HĐND tỉnh; sau khi xem xét dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 
92/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng học phí tại các trường mầm non 
và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022, Ban văn 
hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất có ý kiến như sau:

1. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết
a) Căn cứ pháp lý
Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

“Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần 
khung học phí hoặc mức học phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã ban hành 
năm học 2020-2021 đối với từng cấp học và từng khu vực thuộc thẩm quyền 
quản lý của địa phương”. Như vậy, việc Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức 
thu học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh 
quản lý năm học 2021-2022 đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống 
nhất, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

b) Sự cần thiết
Mức thu học phí của các trường mầm non, giáo dục phổ thông công lập 

trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021 được thực hiện theo Nghị quyết số 
42/2017/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 của HĐND tỉnh Hải Dương trên cơ sở 
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, lộ trình thực 
hiện đến hết năm học 2020-2021. Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban 
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hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP trong 
đó quy định khung học phí năm học 2021-2022 và giai đoạn tiếp theo. 

Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và đảm bảo 
công tác giảng dạy của các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn 
tỉnh năm học 2021-2022, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định 
mức thu học phí các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh 
quản lý là cần thiết. 

2. Về dự thảo Nghị quyết
a) Thẩm quyền ban hành 
Từ các căn cứ pháp lý và sự cần thiết nêu trên, tại kỳ họp thứ tư Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XVII, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 
ban hành Nghị quyết quy định là đúng thẩm quyền.

b) Thể thức dự thảo Nghị quyết
Thể thức dự thảo nghị quyết phù hợp với quy định tại Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và 
Nghị định số 54/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

c) Về nội dung dự thảo nghị quyết
- Ban văn hóa – xã hội cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết. 

Trong đó, quy định mức thu học phí tại các trường mầm non, giáo dục phổ 
thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022 ở các khu vực thành thị, 
miền núi, nông thôn và các khu vực còn lại; mức thu cụ thể ở từng cấp học bằng 
với mức thu năm học 2020-2021 (bao gồm cả trường Trung học cơ sở Lê Quý 
Đôn, thành phố Hải Dương do từ năm học này dừng thực hiện cơ chế tự bảo 
đảm chi thường xuyên).

- Về học phí học trực tuyến (học online): do chương trình học trực tuyến 
vẫn phải bảo đảm đầy đủ nội dung chương trình theo quy định và mức thu học 
phí trên cơ sở nguyên tắc chia sẻ giữa nhà nước và người học nên mức thu học 
phí bằng mức thu học trực tiếp là phù hợp. 

- Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng học phí và các chính sách khác thực 
hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành. 

3. Về thời điểm thực hiện: năm học 2021-2022.  
4. Một số kiến nghị, đề xuất
4.1. Đề nghị UBND tỉnh 
- Chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường 

công tác tuyên truyền về mức thu học phí nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân 
dân, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
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- Chỉ đạo ngành giáo dục – đào tạo nâng cao chất lượng dạy và học, quản 
lý chặt chẽ các khoản thu ngoài học phí; thực hiện nghiêm túc các chính sách 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng theo quy định của 
Nhà nước.

- Chỉ đạo các sở, ngành sớm tham mưu, xây dựng mức thu học phí các 
trường mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 trở đi để 
trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trong năm 2022 kịp thời triển khai thực 
hiện nhiệm vụ năm học; hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 
thuộc tỉnh quản lý thực hiện mức thu học phí theo quy định tại Nghị định số 
81/2021/NĐ-CP. 

4.2. Các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập phải công khai mức thu học 
phí, công khai công tác thu - chi tài chính trong nhà trường; tăng cường đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng dạy và học.

Trên đây là một số ý kiến thẩm tra về việc quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý, sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông 
công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022, Ban văn hóa - xã hội trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

 Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

                  Nguyễn Thị Hường 
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