
   

       UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:             /SGD&ĐT-KHTC 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị 
quyết về Quy định mức thu học phí 
trong các cơ sở giáo dục công lập 

thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm 
học 2022-2023. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Nghệ An, ngày          tháng 3 năm 2022 

 
 

Kính gửi:     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã; 
- Hiệu trưởng các trường THPT. 

            

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

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; Công văn số 7207/UBND-VX ngày 29 tháng 9 năm 2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ; Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 26 tháng 

01 năm 2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 của 

UBND tỉnh Nghệ An; Công văn số 1402/UBND-TH ngày 04 tháng 3 năm 2022 của 

UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai Thông báo kết luận của Thường trực HĐND 

tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2022 , 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các Sở, ban , ngành 

và UBND các huyện, thành phố, thị xã và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết “Quy định 

mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ 

năm học 2022-2023” 

( Có dự thảo Nghị quyết và các văn bản liên quan gửi kèm theo)  

Đề nghị Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, thị xã thực 

hiện các nội dung sau  

1. Chỉ đạo các bộ phận liên quan đăng tải dự thảo Nghị quyết và các tài liệu 

liên quan lên cổng thông tin điện tử của ngành giáo dục và đào tạo để lấy ý kiến góp 

ý từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn;   

2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn đăng tải dự thảo Nghị quyết và các 

tài liệu liên quan lên cổng thông tin điện tử của đơn vị để xin ý kiến của phụ huynh 

học sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên. 



Đối với các trường THPT đề nghị Hiệu trưởng cho đăng tải dự thảo và các tài 

liệu liên quan lên cổng thông tin điện tử của nhà trường để lấy ý kiến của phụ huynh 

học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

Thời gian đăng tải từ ngày 28/3/2022 đến hết ngày 28/4/2022 

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các ý kiến góp ý của các cơ sở giáo dục 

mầm non, THCS công lập; Các trường THPT tổng hợp các ý kiến gửi trực tiếp về 

Sở. 

(Có mẫu gửi kèm Công văn) 

Nội dung góp ý đề nghị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Kế hoạch 

- Tài chính) trước ngày 07 tháng 5 năm 2022.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
  Thái Văn Thành 
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