
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  

V/v đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình, 

Nghị quyết Quy định mức thu các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục của các cơ sở giáo dục 

công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu (lấy ý kiến lần 3)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

   - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã 

hội,  Nội vụ; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở  giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT. 

 

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 99  Luật Giáo dục  ngày 14 

tháng 6 năm 2019: “b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc 

mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của 

nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về 

giáo dục trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;”; 

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 

tháng 3 năm 2021 Chính phủ Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non 

và cơ sở giáo dục phổ thông công lập  quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

trách nhiệm đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt mức thu các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở 

giáo dục; có cơ chế, chính sách khuyến khích, khen thưởng các tổ chức, cá nhân 

tại địa phương phối hợp với các cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý 

trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật;”. 

Nhằm chủ động trong việc lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ 

trì soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến lần 1, lần 2. Tuy nhiên, tại dự thảo lần 1, lần 2, 

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ dự thảo mức thu cho các khoản thu học ngoài giờ 

chính khóa theo nhu cầu mà chưa dự thảo khung thu cho tất cả các khoản thu dịch 

vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường do có nhiều khoản thu thực 

hiện thay nhiệm vụ cha mẹ học sinh có liên quan đến công tác chăm sóc bán trú 

đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú và một số khoản thu liên quan đến 

công tác quản trị trường học do các khoản thu này là chi phí biến đổi theo mức giá 
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thị trường, mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định hàng năm và tỷ lệ 

trượt giá hàng năm….  

Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản góp ý lần 1, lần 2: Sở Tư pháp 

đề nghị cơ quan soạn thảo phải xây dựng mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo 

đúng quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 99  Luật Giáo dục  ngày 14 tháng 6 năm 

2019. Do đó, lần dự thảo này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo mức thu các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở 

giáo dục công lập  tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt 

theo quy định trên cơ sở đề xuất rất nhiều mức thu từ tối thiểu đến tối đa của 

Phòng  Giáo dục và Đào tạo các huyện thị xã, thành phố cho các cơ sở giáo dục 

trên từng địa bàn; đề xuất mức thu của các cơ sở giáo dục trực thuộc thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo (đính kèm bảng tổng hợp mức thu của năm học 2020-2021, 

đề xuất mức thu cho năm học 2021-20220) và các quy định hiện hành. 

Để kịp thời hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt 

kịp cho năm học 2022-2023. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Quý cơ quan/đơn vị 

sớm có ý kiến trong thời gian sớm nhất, trong vòng 10 ngày kể từ ngày Quý cơ 

quan/đơn vị nhận được văn bản. Văn bản góp ý của Quý cơ quan/đơn vị xin gửi về 

địa chỉ: Sở Giáo dục và Đào tạo, số 198 đường Bạch Đằng, phường  Phước Trung, 

Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; trong quá trình góp ý, Quý cơ 

quan/đơn vị có nhu cầu trao đổi thêm về nội dung các dự thảo xin liên hệ số điện 

thoại 0254.3852.208 (Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo). Sau 

thời gian nêu trên, nếu như Quý cơ quan/đơn vị thì xem như Quý cơ quan/đơn vị  

đã đồng ý. 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan/đơn vị.  

Hồ sơ đề góp ý gồm: 

1. Dự thảo Nghị quyết kèm theo phụ lục;  

2. Dự thảo tờ trình kèm theo phụ lục ;  

3.Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý;  

4. Bản chụp ý kiến góp ý của các Sở, UBND và Phòng Giáo dục và Đào tạo 

các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc; 

 5.Các phụ lục thuyết minh đính kèm;  

6. Văn bản phê duyệt mức thu của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành 

phố cho năm học 2019-2021, 2020-2021. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đc Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng CM,NV của Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, KHTC.ThànhHTC, 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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