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BÁO CÁO THẨM TRA
Về việc hỗ trợ mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục công lập

trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2022-2023
(Trình tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVII)

Sau khi xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 82/TTr-UBND 
ngày 06 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh về việc 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, Ban văn hoá - xã hội HĐND tỉnh có một số ý kiến như sau:

I. VỀ CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT

Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 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, tại kỳ họp này, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh 
quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 và từ năm học 2023-2024 trở đi. 
Mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm 
bảo chi thường xuyên năm học 2022-2023 theo dự kiến đều tăng cao so với năm 
học 2021-2022. 

Tỉnh ta vừa trải qua thời gian dài phải đối phó với dịch bệnh COVID-19, đời 
sống của nhân dân bị ảnh hưởng từ đại dịch và tăng giá cả hàng hóa do tình hình 
lạm phát trong nước và thế giới. Năm 2022 nhiều doanh nghiệp giải thể, cắt giảm 
lao động hoặc chỉ làm việc trong giờ hành chính vì không có đơn hàng dẫn đến đời 
sống công nhân lao động gặp khó khăn. 

Để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh học sinh, 
góp phần đảm bảo an sinh xã hội, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách tỉnh, tại 
kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ phần chênh 
lệch giữa mức thu học phí năm học 2022-2023 so với mức thu học phí 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 (học sinh chỉ phải nộp mức học phí bằng năm học 
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2021-2022) là phù hợp, cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm h, 
khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

II. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Ban văn hóa - xã hội nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết, đối tượng 
hỗ trợ phù hợp với Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và nghị quyết của HĐND tỉnh về 
quy định mức thu học phí năm học 2022-2023. 

2. Thời gian hỗ trợ: trong năm học 2022-2023, tối đa không quá 9 tháng.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí đủ nguồn lực, triển 
khai hỗ trợ kinh phí đến các cơ sở giáo dục đảm bảo công khai, minh bạch.

2. Đề nghị các cơ sở giáo dục công lập được hỗ trợ mức thu học phí đảm bảo 
rà soát đúng đối tượng trẻ em mầm non, học sinh, học viên được miễn, giảm học 
phí theo quy định hiện hành, tránh trùng lặp hoặc sót đối tượng. 

Trên đây là một số ý kiến của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về việc hỗ 
trợ mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
năm học 2022-2023, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hường
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