
       UBND TỈNH YÊN BÁI                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:        /SGDĐT-KHTC                        Yên Bái, ngày     tháng 10 năm 2022
       V/v giải quyết, trả lời đơn 
                của công dân

                 Kính gửi: 
                                  - Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; 
                                  - Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái.

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái nhận được Văn bản số 3363/UBND-TCD ngày 
06/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giải quyết, trả lời đơn của công 
dân. Về nội dung này Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái trả lời như sau:

1. Ngày 27/08/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 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 (gọi tắt là Nghị định 81/2021/NĐ-CP) có hiệu lực từ ngày 
15/10/2021, thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 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 từ năm học 2015 - 
2016 đến năm học 2020 - 2021 và Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 
02/10/2015 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 từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 81/2021/NĐ-CP “Căn cứ 
vào tình hình thực tế của địa phương, HĐND cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc 
mức học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần khung học phí hoặc mức học phí do 
HĐND cấp tỉnh đã ban hành năm học 2020-2021 đối với từng cấp học và từng khu vực 
thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương”; khoản 1, khoản 6 Điều 99 Luật giáo dục 
2019 quy định: Học phí là khoản tiền người học phải nộp để chi trả một phần hoặc 
toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Mức học phí được xác định theo lộ trình 
bảo đảm chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo do Chính phủ quy định. 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...”. 

 Thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 
của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó có nội dung giao Sở Giáo 
dục và Đào tạo tham mưu ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Quy định mức 



thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã tham với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 
đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND Quy định mức thu 
học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Quy trình ban 
hành Nghị quyết Sở Giáo dục và Đào tạo đã được thực hiện theo đúng quy định Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; đã thực hiện xin 
ý kiến của các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 
các cơ sở giáo dục trực thuộc; đã đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy 
định, qua thời gian theo quy định đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đã không 
có ý kiến phản hồi của công dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã ban hành Công văn số 579/SGDĐT-KHTC 
ngày 25/5/2022 về việc đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, 
ngành; các cơ sở giáo dục trực thuộc (trong đó có trường THPT Lê Quý Đôn huyện 
Trấn Yên, THPT Chu Văn An huyện Văn Yên, THPT Trần Nhật Duật huyện Yên 
Bình) tham gia ý kiến vào dự thảo quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ 
sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên tại Công văn số  1071/UBND-GD ngày 31/5/2022 
của UBND huyện Yên Bình; Công văn số 460/UBND-GD&ĐT ngày 20/5/2022 của 
UBND huyện Trấn Yên đều hoàn toàn nhất trí với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 
về mức thu học phí mới; Tại Công văn số 704/UBND-GDĐT ngày 30/5/2022 của 
UBND huyện Văn Yên có đề nghị Sở GD&ĐT tham mưu cho HĐND tỉnh Yên Bái 
không quy định mức thu học phí theo khu vực I, khu vực II và khu vực III mà phân 
định theo vùng để quy định mức thu học phí. Nội dung này Sở Giáo dục và Đào tạo đã 
chỉnh sửa và tham mưu với HĐND tỉnh ban hành mức thu học phí theo vùng như Nghị 
quyết số 23/2022/NQ-HĐND đã ban hành.

Ngoài ý kiến của các huyện nêu trên, các nội dung của các Sở, ngành và UBND 
các huyện, thị, thành phố còn lại Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã nghiên cứu và chỉnh 
sửa cho phù hợp và đúng quy định.

Các mức thu tại Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh cũng là mức thu thấp nhất (mức sàn) theo Nghị định số 
81/2021/NĐ-CP.

2. Về nội dung miễn học phí cho trẻ mẫu giáo và học sinh trung học cơ sở: Một 
số tỉnh có nguồn thu ngân sách cao đã thực hiện việc dùng tiền ngân sách địa phương 
cấp bù học phí cho trẻ mẫu giáo và học sinh trung học cơ sở.

3. Về nội dung phụ huynh hỏi chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo là những 
tỉnh nào đã ban hành mức học phí năm học 2022-2023 cao hơn mức học phí năm 2021-
2022 thì giữ nguyên với mức năm học 2021-2022 (chưa tăng).



- Về nội dung này Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái có ý kiến như sau:
+ Nghị định 81/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Tại khoản 1 Điều 

9 Nghị định 81/2021/NĐ-CP có quy định khung học phí năm học 2021-2022 không 
vượt mức trần khung học phí hoặc mức học phí do HĐND cấp tỉnh đã ban hành năm 
học 2020-2021 đối với từng cấp học và từng khu vực. Tỉnh Yên Bái đã thực hiện bằng 
Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 17/07/2021 về việc kéo dài thời gian thực 
hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Yên Bái quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa 
bàn tỉnh Yên Bái đến hết năm học 2021 – 2022.

+ Tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 81/2021/NĐ-CP “Khung học phí năm học 2022-
2023” quy định khung học phí (mức sàn - mức trần) đối với cơ sở giáo dục mầm non, 
giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thực hiện theo điểm a 
khoản 2 Điều 9 bắt buộc thực hiện từ năm học 2022-2023.

+ Đến thời điểm hiện tại chưa có văn bản chỉ đạo của Chính phủ về việc giữ 
nguyên mức thu học phí của năm học 2022-2023 như mức thu học phí của năm học 
2021-2022. Theo khoản 2 Điều 4 Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 
dân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2022, do vậy các cơ sở giáo dục trong toàn 
tỉnh thực hiện mức thu học phí năm học 2022-2023 theo đúng quy định tại Nghị quyết 
số 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Về chính sách miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập: Tại khoản 3 Điều 2 
Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh có quy định: “Chính sách 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; cơ chế quản lý, sử dụng học phí và các nội 
dung khác về học phí không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo 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 và các văn 
bản quy định hiện hành”.

Trên đây là một số nội dung trả lời câu hỏi của công dân trên Cổng thông tin 
điện tử tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái trân trọng báo cáo./.

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

GIÁM ĐỐC

Vương Văn Bằng        
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-38-2016-nq-hdnd-muc-thu-hoc-phi-hang-nam-giao-duc-cong-lap-yen-bai-2016-2017-2020-2021-324632.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-81-2021-nd-cp-quan-ly-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-457392.aspx
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