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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày      tháng 4 năm 2022 
 

  
TỜ TRÌNH 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh  

  

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 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. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề nghị Hội 
đồng nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023 
(có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kèm theo), cụ thể như sau: 

I. CĂN CỨ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT  

1. Cơ sở pháp lý 

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; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 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. Chính phủ giao cho HĐND tỉnh quy định 
cụ thể các mức thu học phí cụ thể như sau: 

- Tại khoản 3, Điều 4:  “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 điểm a, khoản 2, Điều 9 Khung học phí năm học 2022 - 2023: “Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định trên để quyết định khung học phí hoặc 
mức học phí cụ thể đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập 
thuộc thẩm quyền và quyết định việc sắp xếp, phân loại các vùng trên địa bàn để 
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cơ sở giáo dục áp dụng mức thu học phí”. 

- Tại khoản 6, Điều 9: “Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo 
khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng mức học phí tương 
đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên 
địa bàn. Đối với các loại hình giáo dục thường xuyên khác, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt mức thu cụ thể phù hợp với từng 
loại hình đào tạo và điều kiện thực tế của từng địa bàn”. 

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Điểm b Khoản 6 Điều 99 Luật Giáo dục 2019 quy định: “Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể...”. 

Khoản 1 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định: 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định chi tiết điều, khoản, 
điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, 
HĐND tỉnh quy định mức học phí cụ thể đối với giáo dục mầm non, giáo dục 
phổ thông và giáo dục  nghề nghiệp.  

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 
27/8/2021 của Chính phủ: 

- Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: HĐND tỉnh quyết định 
khung học phí hoặc mức học phí cụ thể đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông (quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP). 

- Đối với giáo dục nghề nghiệp: Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
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 (quy định tại khoản 7 
Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP). 

Các quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP: 

- Tại điểm a, khoản 2, Điều 9 Khung học phí năm học 2022 - 2023: “Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định trên để quyết định khung học phí hoặc 
mức học phí cụ thể đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập 
thuộc thẩm quyền và quyết định việc sắp xếp, phân loại các vùng trên địa bàn để 
cơ sở giáo dục áp dụng mức thu học phí”. 

- Tại khoản 5, Điều 9: “Trường hợp học trực tuyến (học online), Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân 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 6, Điều 9: “Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo 
khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng mức học phí tương 
đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên 
địa bàn”. 

- Tại khoản 8, Điều 15: Học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó 
khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi theo quy định của cơ quan có thẩm 
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quyền được miễn học phí từ năm học 2022 - 2023 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 
năm 2022). 

Căn cứ các quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 
ban hành Nghị quyết “quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo 
dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023” là cần thiết, đảm 
bảo quy định.  

II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ 
QUYẾT 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 
công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023. 

2. Đối tượng áp dụng 

- Trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục 
trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

- Học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện 
chương trình giáo dục phổ thông. 

- Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh Gia Lai 
quản lý. 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT 

Điều 1. Quy định mức học phí của các cấp học mầm non, phổ thông năm 
học 2022-2023 

1. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập:  

Mức học phí năm học 2022-2023 được quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 
số 81/2021/NĐ-CP. Do điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh còn khó khăn nên UBND 
tỉnh đề nghị mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức tối thiểu của khung 
học phí năm học 2022-2023 được quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 
81/2021/NĐ-CP. 

Nội dung 

Mức thu học phí  
(đồng/trẻ em hoặc học sinh/tháng) 

Các xã, phường, 
thị trấn không có 

trong QĐ 861/QĐ-
TTg ngày 
04/6/2021 

Khu vực 
I 

Khu vực 
II 

Khu vực 
III 

1. Bậc học mầm non  86.000 72.000 60.000 50.000 
2. Cấp Trung học cơ sở 86.000 72.000 60.000 Không thu 
3. Cấp Trung học phổ thông 133.000 120.000 110.000 100.000 

- Đối với bậc học mầm non:  

+ Mức thu học phí khu vực III bằng mức sàn của Nghị định số 81/2021/NĐ-
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CP. 

+ Mức thu học phí khu vực II bằng 1,2 lần mức thu học phí khu vực III. 

+ Mức thu học phí khu vực I bằng 1,2 lần mức thu học phí khu vực II. 

+ Mức thu học phí các xã, phường, thị trấn không có trong Quyết định số 
861/QĐ-TTg bằng 1,2 lần mức thu học phí khu vực I. 

- Đối với cấp trung học cơ sở: 

+ Học phí khu vực III (không thu). Vì tại tại khoản 8, Điều 15 của Nghị định 
số 81/2021/NĐ-CP: Học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu 
vực III vùng dân tộc và miền núi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được 
miễn học phí từ năm học 2022 - 2023 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2022). 

+ Mức thu học phí khu vực II bằng 1,2 lần mức sàn của Nghị định số 
81/2021/NĐ-CP. 

+ Mức thu học phí khu vực I bằng 1,2 lần mức thu học phí khu vực II. 

+ Mức thu học phí các xã, phường, thị trấn không có trong Quyết định số 
861/QĐ-TTg bằng 1,2 lần mức thu học phí khu vực I. 

- Đối với cấp trung học phổ thông: Mức sàn của cấp trung học phổ thông cao 
gấp 2 lần mức sàn của bậc học mầm non, cấp trung học cơ sở. Vì vậy, xác định 
mức thu giữa các khu vực như sau: 

+ Mức thu học phí khu vực III bằng mức sàn của Nghị định số 81/2021/NĐ-
CP. 

+ Mức thu học phí khu vực II bằng 1,1 lần mức thu học phí khu vực III. 

+ Mức thu học phí khu vực I bằng 1,1 lần mức thu học phí khu vực II. 

+ Mức thu học phí các xã, phường, thị trấn không có trong Quyết định số 
861/QĐ-TTg bằng 1,1 lần mức thu học phí khu vực I. 

- Xã khu vực I, II, III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, 
khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; 
Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc về việc phê 
duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2021-2025. 

- Học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng 
dân tộc và miền núi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được miễn học phí 
từ năm học 2022 - 2023 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2022). 

- Trong trường hợp học trực tuyến thì mức thu học phí bằng mức học phí theo 
từng cấp học được quy định tại Nghị quyết này. 

2. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương 
trình giáo dục phổ thông áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của 
cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn theo quy định tại 
khoản 1 Điều này.  



5 
 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

2. Nghị quyết này bãi bỏ Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 
năm 2020 về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc 
tỉnh Gia Lai năm học 2020-2021; Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 10 
tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về kéo dài thời hạn áp dụng 
Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh 
Gia Lai về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc 
tỉnh Gia Lai năm học 2020-2021. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa XII Kỳ họp 
thứ sáu thông qua ngày … tháng …. năm 2022 và có hiệu lực từ ngày… tháng… 
năm 2022. 

IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 
HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp học phí vào 
ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước để quản lý, sử dụng. Trong trường 
hợp phát sinh khoản thu học phí bằng tiền mặt thì định kỳ, đơn vị phải làm thủ tục 
chuyển (nộp) toàn bộ học phí đã thu bằng tiền mặt còn dư tại quỹ vào tài khoản 
của đơn vị tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để quản lý theo quy 
định. 

2. Cơ sở giáo dục thực hiện quản lý các khoản thu, chi học phí theo chế độ kế 
toán, kiểm toán, thuế và công khai tài chính theo quy định của pháp luật; thực hiện 
yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục có 
thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của 
các thông tin, tài liệu cung cấp. 

V. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 

Trình kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 
lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023.  

Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:                                   
- Như trên;                                               
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Duy Định 
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