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TỜ TRÌNH
 Về việc ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ mức thu học phí cho 
cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hải Dương năm học 2022-2023

(Tài liệu trình tại kỳ họp 12-HĐND tỉnh khóa XVII)

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
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.

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

Dự kiến mức thu học phí tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và 
các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ 
thông chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh như sau:

- Năm học 2022-2023: Mức thu học phí năm học 2021-2022 thấp hơn 
mức sàn quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, đề xuất thu học phí năm 
học 2022-2023 bằng mức sàn; mức thu học phí năm học 2021-2022 cao hơn 
mức sàn thì đề xuất thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu năm học 
2021-2022.

- Năm học 2023-2024, lộ trình đến năm học 2025-2026 tăng khoảng 
5%/năm.

Như vậy với mức thu học phí năm 2022-2023 sẽ cao hơn 66% so với mức 
thu học phí năm 2021-2022; trong đó đối với khối mầm non cao hơn 46%; khối 
trung học cơ sở cao hơn 71%; khối trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên 
chương trình Trung học phổ thông cao hơn 101% so với mức thu học phí năm 
2021-2022. Từ năm học 2023-2024 mức thu học phí tiếp tục tăng khoảng 
5%/năm đến năm học 2025-2026.

Trong điều kiện tỉnh Hải Dương vừa trải qua hai năm ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19, đời sống của nhân dân mới bước đầu ổn định và cũng còn nhiều 
khó khăn, nhất là khu vực nông thôn và miền núi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh 
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hoạt và học tập của một bộ phận học sinh. Vì vậy, việc ban hành cơ chế hỗ trợ 
học phí là rất cần thiết, phù hợp với thực tiễn nhiều gia đình đang gặp khó khăn 
do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tại điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 
ngày 25/6/2015 quy định thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh như sau:

“h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có 
tính đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách 
do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, khả năng cân 
đối của ngân sách địa phương.”

Ngoài ra nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành các Nghị quyết quy định hỗ 
trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập. Ví dụ, HĐND thành 
phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND, trong đó hỗ trợ phần 
chênh lệch mức học phí công lập năm học 2022-2023 so với năm học 2021-
2022; HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND, 
trong đó hỗ trợ phần chênh lệch mức học phí công lập năm học 2022-2023 so 
với năm học 2021-2022; HĐND tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 
01/2022/NQ-HĐND, trong đó hỗ trợ 100% mức học phí công lập năm học 
2022-2023…

Từ những lý do trên và căn cứ khả năng ngân sách tỉnh, việc xây dựng và 
ban hành Nghị quyết hỗ trợ mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục công lập 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2022-2023 nhằm chia sẻ khó khăn, giảm 
bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh học sinh trong bối cảnh nền kinh tế đang 
từng bước phục hồi sau đại dịch Covid-19, góp phần thực hiện chính sách an 
sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội là cần thiết và phù hợp với quy 
định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh học 

sinh trong bối cảnh nền kinh tế đang từng bước phục hồi sau đại dịch Covid-19, 
góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã 
hội. Cùng với đó tạo thêm động lực, cổ vũ thầy và trò toàn tỉnh quyết tâm thi 
đua dạy tốt, học tốt, thực hiện thành công nhiệm vụ kép “Vừa phòng chống dịch, 
vừa duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục”. 

2. Quan điểm
Riêng năm học 2022-2023, phụ huynh học sinh chỉ phải đóng mức thu 

học phí đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 
07/2021/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 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, Ngân sách tỉnh sẽ chi hỗ trợ phần chênh 
lệch giữa mức thu học phí năm học 2022-2023 và mức học phí được quy định 
tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 
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III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Mức hỗ trợ

Ngân sách tỉnh thực hiện cấp phần chênh lệch giữa mức thu học phí năm 
học 2022-2023 (quy định tại phụ lục số 01 Nghị quyết số .../2022/NQ-HĐND 
ngày ...tháng... năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu 
học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các 
dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục 
phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình 
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương) so với mức thu học phí năm 
học 2021-2022 (quy định tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 
10 năm 2021 của Hội đồng 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) cho các trường mầm non, giáo 
dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình 
giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương (trẻ em mầm non, học sinh, học viên đang theo học tại các trường mầm 
non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện 
chương trình giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương năm học 2022-2023 không phải đóng phần chênh lệch tăng 
thêm giữa mức thu học phí năm học 2022-2023 so với mức thu học phí năm học 
2021-2022).

2. Dự kiến nguồn lực năm học 2022-2023

- Đối với khối mầm non: tổng thu học phí 9 tháng theo mức mới là 
162.380 triệu đồng, thu học phí theo mức cũ là 111.522 triệu đồng, ngân sách 
tỉnh hỗ trợ phần chênh lệch học phí là 50.858 triệu đồng.

 - Đối với khối trung học cơ sở: tổng thu học phí 9 tháng theo mức mới là 
135.642 triệu đồng, thu học phí theo mức cũ là 90.117 triệu đồng, ngân sách tỉnh 
hỗ trợ phần chênh lệch học phí là 45.525 triệu đồng.

 - Đối với khối trung học phổ thông: tổng thu học phí 9 tháng theo mức 
mới là 167.254 triệu đồng, thu học phí theo mức cũ là 97.540 triệu đồng, ngân 
sách tỉnh hỗ trợ phần chênh lệch học phí là 69.714 triệu đồng.

 - Đối với khối giáo dục thường xuyên chương trình Trung học phổ thông: 
tổng thu học phí 9 tháng theo mức mới là 20.830 triệu đồng, thu học phí theo 
mức cũ là 10.383 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ phần chênh lệch học phí là 
10.447 triệu đồng.

 Như vậy tổng thu học phí của cơ sở giáo dục đào tạo công lập chưa tự bảo 
đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh 9 tháng theo mức mới là 437.012 triệu 
đồng, thu học phí theo mức cũ là 262.635 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 
phần chênh lệch học phí dự kiến là 174.377 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
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3. Thời gian hỗ trợ
Hỗ trợ học phí được tính theo số tháng thực học của trẻ em mầm non, học 

sinh, học viên đang theo học tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các 
cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 
chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhưng tối đa 
không quá 09 tháng/năm học 2022-2023.

4. Phương thức thực hiện
Ủy ban nhân dân tỉnh giao và phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ cho Sở 

Giáo dục và Đào tạo và các địa phương để giao dự toán kinh phí hỗ trợ học phí 
cho các cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý.

(Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu dự kỳ 
họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TICH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Quân


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-12-06T21:14:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<ttcntt_vpubnd@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




