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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành 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
(Tài liệu trình HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 4)

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy 
ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 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, như sau:

1. Sự cần thiết phải ban hành nghị quyết
Thời gian trước đây, căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 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 từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Thông tư 
Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 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 từ 
năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban 
hành Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 quy định mức thu học 
phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, 
mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017-
2018, lộ trình đến năm học 2020-2021.

Ngày 27/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 
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 năm học 2021-2022, lộ trình đến năm 
học 2025-2026 (có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và thay thế Nghị định số 
86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ).

Tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định: “... 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”.

- Tại khoản 1, khoản 5 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định: 



“1. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, HĐND cấp tỉnh quyết 
định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể đối với giáo dục mầm non, giáo 
dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 nhưng không vượt mức trần khung 
học phí hoặc mức học phí do HĐND 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.

5. Trường hợp học trực tuyến (học online), UBND cấp tỉnh trình HĐND 
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.”

Tại khoản 7 Điều 10, khoản 9 Điều 11 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định: Căn cứ vào quy định trần học phí tương ứng với từng năm 
học, đặc điểm tính chất đơn vị, yêu cầu phát triển ngành, nghề đào tạo, hình thức 
đào tạo và điều kiện thực tiễn, Giám đốc các trường Đại học Quốc gia, Đại học 
vùng, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học công lập, giáo dục nghề nghiệp 
công lập quy định mức thu học phí cụ thể đối với các ngành, nghề đào tạo thuộc 
thẩm quyền quản lý và thực hiện công khai cho toàn khóa học.

Tại Thông báo số 406-TB/TU ngày 06/9/2021 của Tỉnh uỷ Hải Dương, 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đồng ý dừng thí điểm thực hiện cơ chế tự bảo đảm 
chi thường xuyên đối với trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương từ 
năm học 2021-2022; đồng thời, giao UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh để điều 
chỉnh mức học phí cho phù hợp.

 Vì vậy, việc ban hành Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử 
dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập (bao gồm 
cả trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương) thuộc tỉnh quản lý năm 
học 2021-2022 là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Phương án mức thu học phí năm học 2021-2022
Tổng chi của các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm 

2020 là: 3.268.455.569.816 đồng. Tổng thu học phí năm học 2020-2021 là: 
193.561.897.333 đồng, chiếm khoảng 6% tổng chi. Tổng số tiền miễn, giảm học 
phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021 là: 7.490.526.387 đồng.

Để đảm bảo kịp thời phục vụ cho năm học mới, UBND tỉnh trình HĐND 
tỉnh xem xét, quyết định mức thu học phí tại các trường mầm non và giáo dục 
phổ thông công lập (bao gồm cả trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải 
Dương) thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022, như sau: 

2.1. Mức thu học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công 
lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022 (thu 9 tháng) bằng mức thu học phí 
năm học 2020-2021 (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

2.2. Học phí học trực tuyến (học online) tại các trường mầm non và giáo 
dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý: Theo quy định tại Thông tư số 
09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì việc dạy 
học trực tuyến (thay thế dạy học trực tiếp) vẫn phải thực hiện đầy đủ toàn bộ nội 
dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo 



dục phổ thông. Nội dung dạy học trực tuyến phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc 
yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm các điều kiện tối 
thiểu về hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu 
cầu tổ chức dạy học trực tuyến; tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn 
thông tin, quy định về dữ liệu, thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ theo các quy 
định của pháp luật. Việc triển khai dạy và học trực tuyến còn phải bố trí kinh phí 
đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập 
huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, 
cán bộ quản lý.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến 
phức tạp, khó lường, thời gian học online trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay 
không nhiều; để không bị thiếu hụt nguồn thu, đảm bảo nhiệm vụ chi trong các 
nhà trường hoạt động ổn định, đề nghị HĐND tỉnh cho phép thu học phí học 
trực tuyến (học online) bằng mức thu học trực tiếp quy định tại mục 2.1 nêu trên. 

3. Mức thu học phí từ năm học 2022-2023 trở đi, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo 
Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành 
phố, thị xã và các đơn vị liên quan tính toán, xây dựng phương án trình Hội 
đồng nhân dân tỉnh trong năm 2022.

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng; chính sách miễn giảm học phí, hỗ 
trợ chi phí học tập và các quy định khác: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 
số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, GD&ĐT, Tư pháp; 
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, Thư.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng



Phụ lục
MỨC THU HỌC PHÍ TẠI CÁC TRƯỜNG 

MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP THUỘC TỈNH QUẢN LÝ 
NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày       /10/2021 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Hải Dương)

Mức thu (đồng/ học sinh/ tháng)Số
TT Cấp học Thành thị Miền núi Nông thôn và các 

khu vực còn lại
1 Nhà trẻ 165.000 60.000 125.000
2 Mẫu giáo 135.000 60.000 105.000

3

Trung học cơ sở (bao 
gồm cả trường THCS 
Lê Quý Đôn, thành 
phố Hải Dương)

105.000 60.000 85.000

4 Trung học phổ thông 135.000 60.000 105.000

5

Cơ sở giáo dục 
thường xuyên thực 
hiện chương trình 
giáo dục trung học 
phổ thông

135.000 60.000 105.000

6 Hướng nghiệp 35.000 25.000 30.000
* Ghi chú:
- Khu vực thành thị gồm các phường thuộc các thành phố, thị xã được cấp 

có thẩm quyền quyết định.
- Khu vực miền núi gồm các xã miền núi được cấp có thẩm quyền quy 

định.
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