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SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-STP Tuyên Quang, ngày        tháng        năm 2021  

 
BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục  

trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
 

Sở Tư pháp được Văn bản số 1424/SGDĐT-GDMN ngày 08/11/2021 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh (Dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ 

trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang), sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- 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; 

- 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; 

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

- Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP)). 

- Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ 

thông công lập; 

- 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 
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dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (viết tắt là Nghị định số 81/2021/NĐ-

CP); 

- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

- Một số văn bản, tài liệu có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống 

nhất của dự thảo Nghị quyết với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội 

dung dự thảo Nghị quyết với các quy định trong văn bản đã giao quy định 

chi tiết) 

1.  Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

- Điểm b khoản 6 Điều 99 Luật Giáo dục năm 2019 quy định: 

“6. Cơ chế thu và quản lý học phí, các khoản thu dịch vụ trong hoạt động 

giáo dục được quy định như sau: 

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”. 

- Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định: 

“3. ... 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;  

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”.  

- Khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 

tháng 3 năm 2021 của 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: 

“Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài 

học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương (khoản 3 Điều 7).  

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;... (khoản 2 Điều 18)”. 
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Từ các vấn đề nêu trên, việc tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động 

giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần 

thiết và có cơ sở. 

2. Nội dung dự thảo văn bản 

2.1. Tên, phạm vi điều chỉnh, nội dung dự thảo Nghị quyết,  quy định: 

“Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các 

cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. Tuy nhiên, căn cứ  các 

quy định phân cấp cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết như điểm b 

khoản 6 Điều 99 Luật Giáo dục năm 2019, khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 18 

Nghị định số 24/2021/NĐ-CP, đặc biệt là khoản 3 Điều 4 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP quy định: “3. ... 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; 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”, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định 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  theo đúng phân 

cấp tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. 

2.2. Điều 3 (Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 

dục), khoản 1 quy định: 

“1. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục quy định 
mức thu tối đa: 

Đơn vị tính: Đồng. 

TT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Mức thu tối đa 

Trẻ 

Mầm 

non 

Học 

sinh 

Tiểu 

học 

Học 

sinh 

Trung 

học cơ 

sở 

Học sinh 

Trung 

học 

phổ thông 

Học sinh 

học văn 

hóa hệ 

GDTX 

1 Dịch vụ bán trú             

1.1 
Quản lý, chăm sóc học 

sinh buổi trưa 

Học sinh 

/ngày 
4.500 4.500 Không Không Không 

1.2 
Thuê người nấu ăn trưa 
cho học sinh 

Học sinh 
/tháng 

100.000 100.000 100.000 Không Không 

2 
Dịch vụ hỗ trợ hoạt động 

giáo dục 
            

2.1 
Chăm sóc, nuôi dưỡng và 
giáo dục trẻ vào các ngày 

nghỉ, ngày hè 

Trẻ 
/ngày 

50.000 Không Không Không Không 
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TT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Mức thu tối đa 

Trẻ 

Mầm 

non 

Học 

sinh 

Tiểu 

học 

Học 

sinh 

Trung 

học cơ 

sở 

Học sinh 

Trung 

học 

phổ thông 

Học sinh 

học văn 

hóa hệ 

GDTX 

2.2 Dạy học buổi 2 
Học sinh 

/buổi    
(3 tiết) 

Không 12.000 Không Không Không 

2.3 
Dạy thêm các môn văn 

hóa 

Học sinh 

/tiết 
Không Không 10.000 10.000 10.000 

2.4 
Dạy thêm kỹ năng sống; 
năng khiếu; giáo dục 

STEM 

Học sinh 

/tiết 
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

2.5 
Dạy tiếng dân tộc thiểu số 
(theo Chương trình giáo 

dục phổ thông mới) 

Học sinh 
/tiết 

Không 10.000 10.000 10.000 10.000 

2.6 

Dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu 
giáo; dạy tiếng nước 
ngoài tự chọn lớp 1, lớp 2; 

dạy tiếng nước ngoài tăng 
cường 

            

  
- Giáo viên là người Việt 

Nam 

Học sinh 

/tiết 
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

  
- Giáo viên là người nước 
ngoài 

Học sinh 
/tiết 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

  
- Giáo viên là người bản 

ngữ 

Học sinh 

/tiết 
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

2.7 
Tổ chức thi thử, luyện kỹ 
năng làm bài thi cho học 
sinh cuối cấp 

Học sinh 
/môn/đợt 

Không Không 20.000 20.000 20.000 

3 
Dịch vụ trông giữ xe đạp, 

xe máy  
            

3.1 Xe đạp, xe đạp điện 
Học sinh 
/tháng 

Không Không 15.000 15.000 15.000 

3.2 Xe máy, xe máy điện 
Học sinh 

/tháng 
Không Không 30.000 30.000 30.000 

4. Dịch vụ phục vụ             

4.1 Hỗ trợ vệ sinh trường học 
Học sinh 

/tháng 
10.000 10.000 Không Không Không 

4.2 

Hỗ trợ vệ sinh công trình 
vệ sinh (thuê lao công, 

mua giấy vệ sinh, hóa chất 
tẩy rửa, dụng cụ quét dọn 
vệ sinh, nước rửa tay, …) 

Học sinh 

/tháng 
Không Không 10.000 10.000 10.000 

4.3 

Nước uống cho học sinh 
(Phần tăng thêm so với 
Thông tư liên tịch 

13/2016/TTLT-BYT-
BGDĐT ngày 12/5/2016) 

Học sinh 

/tháng 
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

4.4 Thẻ học sinh Học sinh Không 15.000 15.000 15.000 15.000 
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TT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Mức thu tối đa 

Trẻ 

Mầm 

non 

Học 

sinh 

Tiểu 

học 

Học 

sinh 

Trung 

học cơ 

sở 

Học sinh 

Trung 

học 

phổ thông 

Học sinh 

học văn 

hóa hệ 

GDTX 

/cái 

4.5 
Sát hạch và cấp chứng chỉ 
công nghệ thông tin 

Học sinh 
/kỳ thi 

Không Không 300.000 300.000 300.000 

4.6 
Bằng tốt nghiệp và bản 
sao bằng tốt nghiệp 

Học sinh 
/cái 

Không Không 20.000 20.000 20.000 

5 

Thi nghề phổ thông (Chỉ 

tính chi phí coi thi, chấm 
thi và cấp chứng chỉ) 

Học sinh 

/đợt thi 
Không Không Không 90.000 90.000 

6 Dịch vụ tuyển sinh            

6.1 
Hỗ trợ xét tuyển sinh đầu 
cấp 

Học sinh 
/đợt xét 

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

6.2 

Xét tuyển sinh vào THCS 
đối với các trường có kiểm 

tra đánh giá năng lực học 
sinh 

Học sinh 

/đợt 
kiểm tra 

Không Không 160.000 Không Không 

6.3 

Thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT (Chỉ tính chi phí coi 
thi) 

Học sinh 

/kỳ thi 
Không Không Không 230.000 Không 

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu để chỉnh sửa một số nội dung sau: 

(1) Một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại Biểu 

chưa thể hiện số lượng, khối tượng cụ thể thu trong một năm học. Ví dụ:  

- Điểm 1.1 quy định khoản thu “Quản lý, chăm sóc học sinh buổi trưa”  là 

4.500 đồng/học sinh/ngày, vậy khoản thu này được xác định theo “ngày” 

nhưng chưa rõ cơ sở giáo dục công lập được thu bao nhiêu ngày/tháng, thu bao 

nhiêu tháng/năm học. 

- Điểm 2.2 quy định “Dạy học buổi 2 cho học sinh tiểu học” là 12.000 

đồng/học sinh/buổi (03 tiết) nhưng chưa làm rõ một tuần/ một tháng dạy học 

buổi 2 bao nhiêu buổi? thu bao nhiêu tháng/năm học. 

- Tương tự như vậy, điểm 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3,... 

cũng cần được làm rõ số lượng tiết học, đợt thi thử, tháng học tập,... để xác định 

chi phí dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục người học phải đóng góp, chi trả.  

(2) Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục có đơn vị 

tính khác nhau như học sinh/ngày, học sinh/tháng, học sinh/tiết, học sinh/buổi... 

Vậy, số tiền phải nộp sẽ được tính theo số tiết/ buổi/ ngày/ tháng thực tế học 

sinh đi học (nếu học sinh nghỉ thì không phải đóng) hay tính đóng như thế nào? 

Điều này chưa thể hiện, các nội dung khác của dự thảo Nghị quyết cũng chưa 

làm rõ nội dung này. 
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Ngoài ra, khoản thu Dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục/Chăm sóc, nuôi 

dưỡng và giáo dục trẻ vào các ngày nghỉ, ngày hè dự thảo Nghị quyết quy 

định mức thu đối với trẻ mầm non là 50.000 đồng/trẻ/ngày (tiểu mục 2.1) nhưng 

không nêu rõ là khoản thu này đã bao gồm khoản thu tại Mục 1 (Dịch vụ bán 

trú) gồm (1) Quản lý, chăm sóc học sinh buổi trưa là 4.500 đồng/học sinh/ngày 

và (2) Thuê người nấu ăn trưa cho học sinh 100.000 đồng/học sinh/tháng. Theo 

quan điểm của Sở Tư pháp thì khi trẻ mầm non đi học ngày nghỉ, ngày hè phải 

nộp khoản thu Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ vào các ngày nghỉ, 

ngày hè (tại tiểu mục 2.1) thì sẽ không phải nộp khoản thu tại Mục 1 (Dịch vụ 

bán trú nêu trên. Đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa và quy định rõ ràng, bảo đảm sự 

minh bạch và thực hiện thống nhất. 

(3) Khoản 2 (Dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục): 

- Điểm 2.2 (Dạy học buổi 2): Học sinh tiểu học: Mức thu tối đa: 12.000 

đồng/học sinh/buổi. Tuy nhiên, điểm 1.1, khoản 1, Mục IV Chương trình tổng 

thể Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT 

ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình 

giáo dục phổ thông quy định: 

“IV. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

... Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục 

phổ thông gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học lựa 

chọn theo định hướng nghề nghiệp (gọi tắt là các môn học lựa chọn) và các môn 

học tự chọn. 

Thời gian thực học trong một năm học tương đương 35 tuần. Các cơ sở 

giáo dục có thể tổ chức dạy học 1 buổi/ngày hoặc 2 buổi/ngày. Cơ sở giáo dục 

tổ chức dạy học 1 buổi/ngày và 2 buổi/ngày đều phải thực hiện nội dung giáo 

dục bắt buộc chung thống nhất đối với tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước. 

1. Giai đoạn giáo dục cơ bản 

1.1. Cấp tiểu học 

a) Nội dung giáo dục 

Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Tiếng Việt; Toán; Đạo 

đức; Ngoại ngữ 1 (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 

3); Lịch sử và Địa lí (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và 

Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ 

thuật); Hoạt động trải nghiệm. 

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1 (ở lớp 1, lớp 

2). 

b) Thời lượng giáo dục 
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Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học; 

mỗi tiết học 35 phút. Cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 

buổi/ngày thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo”. 

Như vậy, theo quy định hiện hành các cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức dạy 

học 1 buổi/ngày hoặc 2 buổi/ngày đều phải thực hiện nội dung giáo dục bắt buộc 

chung thống nhất đối với tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước. Trong khi đó, 

khoản 3 Điều 99 Luật Giáo dục năm 2019 quy định: “3. Học sinh tiểu học 

trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ 

trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước 

hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 

định”. Từ các vấn đề nêu trên, đề nghị xem xét việc quy định mức thu dạy học 

buổi 2 đối với học sinh tiểu học để đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật 

hiện hành. 

- Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát việc tổ chức giảng dạy các 

môn học tại khoản 2 Điều này dự thảo Nghị quyết, vì đối với các môn học nằm 

trong chương trình giáo dục đào tạo bắt buộc hoặc tự chọn (ngoại ngữ, tiếng dân 

tộc thiểu số) theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo 

dục phổ thông thì việc tổ chức giảng dạy các môn học đó phải được cấu thành 

trong chương trình đào tạo và tính toán trong “Học phí” theo khoản 1 Điều 99 

Luật Giáo dục năm 2019, khoản 3 Điều 3 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP nên 

việc quy định trong dịch vụ hỗ trợ giáo dục là chưa phù hợp. 

(4) Khoản 3 (Dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy), quy định cụ thể mức 

thu tối đa của xe đạp, xe đạp điện là 15.000 đồng/Học sinh /tháng, Xe máy, xe 

máy điện là 30.000 đồng/Học sinh /tháng là không cần thiết, vì hiện nay, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 Phê 

duyệt giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó đã quy 

định cụ thể giá trông giữ xe (xe đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện...)  trên địa 

bàn tỉnh, được áp dụng cho cả các trường học. 

Ngoài ra, điểm 3.2 quy định giá trông giữ xe “Xe máy, xe máy điện” cho 

đối tượng “Học sinh Trung học cơ sở” (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

28 Luật Giáo dục năm 2019 là từ 11 tuổi đến 14 tuổi) là không phù hợp với quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 60 Luật Giao thông đường bộ năm 2008: 

“Điều 60. Tuổi, sức khỏe của người lái xe 

1. Độ tuổi của người lái xe quy định như sau: 

a) Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 

50 cm3”. 
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Vì vậy, đề nghị nghiên cứu để chỉnh sửa cho phù hợp. 

(6) Khoản 6 (Dịch vụ tuyển sinh) 

Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định: 

“Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo là số tiền người sử dụng 

dịch vụ phải trả cho từng dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục 

nghề nghiệp, bao gồm: học phí (theo các cấp học và trình độ đào tạo) và giá 

các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (giá dịch vụ tuyển sinh; giá 

dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục; giá cấp phát các loại phôi văn bằng, 

chứng chỉ; giá dịch vụ hỗ trợ đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực thông qua việc 

nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch về đào tạo 

nhân lực theo nhu cầu xã hội; giá dịch vụ điều tra, phân tích và dự báo nhu cầu 

nhân lực thông qua việc kết nối cơ sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động nhằm 

khai thác các nguồn lực cho hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực; giá 

dịch vụ bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; giá dịch vụ tư vấn cho 

các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, 

tham gia bồi dưỡng phát triển các kỹ năng cần thiết cho người học; giá các dịch 

vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo)”. 

- Điểm a khoản 1, khoản 2, khoản 3 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy 

định: 

“1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ 

trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước đối với học phí, giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo: 

a) Hướng dẫn quy trình và xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật, phương pháp xác định học phí, giá các dịch vụ khác trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo áp dụng chung trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo phân 

cấp quản lý; ... 

2. Bộ, cơ quan ngang bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

thực hiện quản lý nhà nước về học phí, giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo;... 

3. ... 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; 

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 các quy định nêu trên nhận thấy, giá các dịch vụ khác  trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo và giá các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo là 

hai nội dung khác nhau, theo đó thì các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào 
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tạo chỉ là một trong tám nội dung của giá dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo1. Hội đồng nhân dân tỉnh không được phân cấp quy định giá dịch vụ 

tuyển sinh, vì vậy, đề nghị bỏ cho phù hợp. 

2.3. Vấn đề khác 

Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để hoàn thiện dự thảo Nghị 

quyết đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành. Qua nghiên cứu 

hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định nhận thấy, nhiều ý kiến góp ý của các cơ quan, 

đơn vị liên quan chưa được tiếp thu mặc dù các ý kiến tham gia cụ thể, hợp lý và 

phù hợp, đặc biệt ý kiến tham gia của Sở Tài chính; nội dung giải trình tiếp thu 

chưa rõ ràng, cụ thể như ý kiến tham gia của UBND thành phố tại số thứ tự 14, 

phần giải trình, tiếp thu nêu “cơ quan soạn thảo xem xét nội dung này”. 

Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục, nghiên cứu, xem xét để tiếp 

thu các ý kiến tham gia hợp lý, đúng pháp luật của các cơ quan, trong đó có ý 

kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 2319/STC-QLNS ngày 20/9/2021 về việc 

tham gia ý kiến vào 02 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do Sở Giáo dục và 

Đào tạo. Ngoài ra, đề nghị bổ sung nội dung giải trình ý kiến góp ý, trong đó 

nêu rõ quan điểm cơ quan chủ trì soạn thảo là tiếp thu hay không tiếp thu? 

Trường hợp tiếp thu, đề nghị ghi rõ tiếp thu nội dung gì, tiếp thu như thế nào? 

Trường hợp không tiếp thu cũng đề nghị giải thích cụ thể. 

 3. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Đề nghị tiếp tục rà soát chỉnh sửa lỗi chính tả thể thức, kỹ thuật trình bày 

dự thảo văn bản cho phù hợp với quy định tại của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

III. KẾT LUẬN 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thẩm định nêu tại Phần II 

Báo cáo thẩm định này; tiếp tục rà soát, để chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết cho phù hợp. 

2. Sau khi hoàn chỉnh theo khoản 1 Mục III Báo cáo này, dự thảo văn bản 

đủ điều kiện trình UBND tỉnh theo quy định.  

                                                 
1 07 nội dung còn lại của giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, gồm: (1) Giá dịch vụ tuyển 

sinh; (2) Giá dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục; (3) Giá cấp phát các loại phôi văn bằng, chứng chỉ;  (4) Giá 

dịch vụ hỗ trợ đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực thông qua việc nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách, 

quy hoạch, kế hoạch về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội; (5) Giá dịch vụ điều tra, phân tích và dự báo nhu 

cầu nhân lực thông qua việc kết nối cơ sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động nhằm khai thác các nguồn lực cho 

hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực; (6) Giá dịch vụ bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ; (7) 

Giá dịch vụ tư vấn cho các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, tham gia 

bồi dưỡng phát triển các kỹ năng cần thiết cho người học  
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Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết 

Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ 

sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

Nơi nhận:     

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở GDĐT; 

- Sở TC; 

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.  

  Loan.05b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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