
UBND TỈNH GIA LAI 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:          /SGDĐT-KHTC 

V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND 
tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 
tỉnh quy định mức thu các khoản thu 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 
dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu 

người học của cơ sở giáo dục công lập 
trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Gia Lai, ngày      tháng 4 năm 2022 

     
Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
Căn cứ Công văn số 58/UBND-KTTH ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành soạn thảo xong dự thảo Tờ trình của 
UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu các khoản 
thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu 
người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Để có cơ sở trình Sở Tư pháp thẩm định, Sở Giáo dục và Đào tạo: 
- Kính đề nghị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện phản 

biện xã hội đối với các dự thảo nêu trên; Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn 
văn các dự thảo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai theo quy định.  

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của 
UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

(Kèm theo Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động 
giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập 
trên địa bàn tỉnh Gia Lai và bản thuyết minh các khoản thu). 

Văn bản tham gia góp ý gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 
29/4/2022 để chỉnh sửa, hoàn thiện và gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp./.  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai; 
- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 
- Lưu: VT, KHTC. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Nguyễn Văn Long 
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