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BÁO CÁO
Thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí
đối với cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh
Tiếp nhận Công văn số 288/UBND-KT ngày 01/4/2022 của Uỷ ban nhân
dân (UBND) Tỉnh về việc xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định
mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh từ năm
học 2022-2023 đến năm học 2025-2026, Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân
dân (HĐND) Tỉnh có ý kiến như sau:
1. Cơ sở pháp lý chung
a) Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 111 của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 32 Điều 1
của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật năm 2020) quy định:
“1. UBND cấp tỉnh, các Ban của HĐND cấp tỉnh và UBMTTQ Việt Nam
cùng cấp căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, tự
mình hoặc theo đề xuất của cơ quan, tổ chức, đại biểu HĐND, có trách nhiệm
đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.
2. Đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh được gửi đến Thường
trực HĐND để xem xét, quyết định.”.
b) Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương
năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Tỉnh trong lĩnh vực giáo
dục, đào tạo...: "a) Quyết định biện pháp phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và
các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục, đào tạo trong phạm vi được
phân quyền; quyết định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục,
đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật;".
2. Sự cần thiết xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định về cơ chế thu, quản
lý học phí và mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ
thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2022-2023:
- Căn cứ khoản 3, Điều 4 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 quy định: “…UBND
cấp tỉnh trình HĐND 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.”
- Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định:
“HĐND 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....”.
- Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định:
"Căn cứ khung học phí quy định tại điểm a khoản này, UBND cấp tỉnh trình HĐND
cấp tỉnh quyết định mức thu học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần quy định.".
- Căn cứ khoản 2, Điều 12 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định:
"UBND cấp tỉnh trình HĐND quyết định cụ thể thời gian thu, mức học phí đối
với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn".
Từ những căn cứ trên Ban Văn hoá - Xã hội nhận thấy, UBND Tỉnh trình
Thường trực HĐND Tỉnh xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định
về cơ chế thu, quản lý học phí và mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm
non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh áp dụng năm học 20222023 là cần thiết, đúng quy định và đúng thẩm quyền.
3. Đối với nội dung xin chủ trương xây dựng "Nghị quyết quy định về cơ
chế thu, quản lý học phí và mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026"
Căn cứ khoản 2, Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định thì học
phí giáo dục nghề nghiệp không thuộc thẩm quyền của HĐND Tỉnh.
4. Ban Văn hoá - Xã hội đề nghị Thường trực HĐND Tỉnh có ý kiến với
UBND Tỉnh những nội dung sau:
a) Thống nhất chủ trương xây dựng Nghị quyết ”quy định về cơ chế thu,
quản lý học phí và mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục
phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh áp dụng năm học 2022-2023” tại Công văn
số 288/UBND-KT ngày 01/4/2022 của UBND Tỉnh.
Đề nghị UBND Tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định về quy trình soạn
thảo, xây dựng dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật trình HĐND Tỉnh xem
xét, quyết định.
b) Chưa thống nhất chủ trương xây dựng "Nghị quyết quy định về cơ chế
thu, quản lý học phí và mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026" tại
Công văn số 288/UBND-KT ngày 01/4/2022 của UBND Tỉnh.
Đề nghị UBND Tỉnh xem xét tính pháp lý và thẩm quyền quy định mức
thu học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được quy định tại
khoản 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.
Kính trình Thường trực HĐND Tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT/HĐND Tỉnh;
- Các Ban HĐND Tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, CTHĐND. Đề.
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