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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
tỉnhQuy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và 

giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên  
địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2021-2022 

 

Sở Tư pháp được Văn bản số 1422/SGDĐT-KHTC ngày 06/11/2021 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 mức thu học phí đối với các cơ sở 

giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2021-2022), 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; 

- 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 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 (viết tắt là Nghị định số 81/2021/NĐ-

CP); 
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- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I 

thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; 

- 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 

- Giai đoạn từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020-2021, mức thu học 

phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-

HĐND ngày 12/7/2021. Như vậy, Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND chỉ áp 

dụng đến năm học 2020-2021, đến nay giai đoạn năm học 2021-2022 chưa có 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định. 

- 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 1 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định: 

“Điều 9. Học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông 

1. Khung học phí năm học 2021 - 2022 

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân 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 Hội đồng nhân dân 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”. 
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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 mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm 

non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2021-2022 là cần thiết và có cơ sở. 

2. Nội dung dự thảo văn bản 

2.1. Dự thảo Nghị quyết 

a) Tên dự thảo Nghị quyết, quy định: “Quy định mức thu học phí đối với 

các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2021-2022”, đề nghị 

chỉnh sửa như sau: “Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với các 

cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”; đề nghị chỉnh sửa các nội dung 

tương tự tại dự thảo văn bản. 

 b) Điều 3 (Hiệu lực thi hành), quy định:  

“Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ 

họp thứ 4 thông qua ngày... tháng...năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày ... 

tháng....năm 2022”. 

Tuy nhiên, nghị quyết này quy định mức thu học phí năm học 2021-2022, 

vì vậy nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp. 

2.2. Dự thảo Phụ lục mức thu học phí các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang (viết tắt là dự thảo Phụ lục), quy định: 

Số TT Các trường trên địa bàn Nhà trẻ Mẫu giáo THCS THPT 

I Thành thị         

1 
Các trường trên địa bàn các 

phường thuộc thành phố 
        

  

- Các trường mầm non: Tân Trào, 

Hoa Mai, Phan Thiết, Hoa Sen 

220.000 195.000  

220.000 195.000     

  

- Các trường mầm non: Sao Mai, 

Nông Tiến, Hưng Thành, Tân Hà, 
Ỷ La, Hoa Phượng, Sông Lô, Đội 

Cấn, Phú Lâm 

155.000 130.000     

  - Trường THCS Lê Quý Đôn     105.000   

  - Các Trường THCS khác     65.000   

  - Trường THPT Chuyên     155.000  155.000 

  - Trường THPT Tân Trào       90.000 

  
- Trường THPT: Ỷ La, Nguyễn 

Văn Huyên, Sông Lô 
      80.000 

2 Các trường trên địa bàn thị trấn 85.000 80.000 50.000 65.000 
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Số TT Các trường trên địa bàn Nhà trẻ Mẫu giáo THCS THPT 

thuộc các huyện.  

II Nông thôn         

 
Các trường trên địa bàn các xã 

thuộc thành phố 
85.000 80.000 50.000 65.000 

III Vùng dân tộc thiểu số, niền núi         

1 

Các trường trên địa bàn các xã khu 

vực I thuộc huyện; trường trên địa 
bàn các xã thuộc huyện nhưng không 
thuộc các xã vùng I, II, III theo Quyết 

định số 861/QĐ -TTg ngày 04 tháng 
6 năm 2021  

50.000 45.000 35.000 40.000 

2 
Các trường trên địa bàn các xã khu 
vực II thuộc huyện  

40.000 35.000 20.000 25.000 

3 
Các trường trên địa bàn các xã khu 
vực III thuộc huyện. 

35.000 25.000 15.000 20.000 

a) Tên Phụ lục, đề nghị chỉnh sửa cho thống nhất với tên, Điều 1 dự thảo 

Nghị quyết. 

b) Về mức thu học phí 

Về cơ bản, mức thu tại dự thảo Phụ lục được giữ nguyên so với mức thu 

học phí năm học 2020-2021 tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 

12/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu học phí đối với các cơ 

sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.  

Dự thảo Phụ lục quy định tăng mức thu học phí đối với một số trường 

như: Trường mầm non Hoa Phượng, Sông Lô, Đội Cấn, Phú Lâm mức thu 

155.000 đồng/tháng (mức học phí năm học 2020-2021 của trường Hoa Phượng, 

Sông Lô là 85.000 đồng/tháng, Phú Lâm là 40.000 đồng/tháng); Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, Sông Lô mức thu 80.000 đồng/tháng (mức 

học phí năm học 2020-2021 là 65.000 đồng/tháng),... để đảm bảo phù hợp với 

khu vực (thành thị/nông thôn) sau khi điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị 

quyết 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang và Nghị quyết 1262/NQ-UBTVQH14 

ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành 

chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang; Quyết 

định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025... 

Tuy nhiên, dự thảo Tờ trình và hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định không thể 

hiện nội dung và lý giải cho sự thay đổi mức thu học phí của năm học 2021-

2022 so với mức thu học phí năm học 2020-2021.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1262-NQ-UBTVQH14-2021-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-Tuyen-Quang-473346.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1262-NQ-UBTVQH14-2021-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-Tuyen-Quang-473346.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1262-NQ-UBTVQH14-2021-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-Tuyen-Quang-473346.aspx
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Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo căn cứ khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP, quy định học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông: 

“1. Khung học phí năm học 2021 - 2022: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa 

phương, Hội đồng nhân dân 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 Hội 

đồng nhân dân 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” để rà soát mức thu 

học phí của các trường cho phù hợp; đồng thời xem xét ý kiến tham gia tại Mục 

1.2 (Về mức thu học phí) tại Văn bản số 2319/STC-QLNS ngày 20/9/2021 của 

Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến vào 02 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

do Sở Giáo dục và Đào tạo soạn thảo. 

c) Một số nội dung tại dự thảo Phụ lục chưa rõ ràng, như: (1) Có trường 

vừa thuộc đối tượng áp dụng mức thu học phí Mục I.2 (Các trường trên địa bàn 

thị trấn thuộc các huyện) vừa thuộc đối tượng áp dụng mức thu học phí tại Mục 

III (Vùng dân tộc thiểu số, niền núi) (ví dụ: Thị trấn Sơn Dương, Thị trấn Tân 

Yên, Thị trấn Vĩnh Lộc, Thị trấn Na Hang... là thị trấn thuộc huyện nhưng thuộc 

xã vùng dân tộc thiểu số, niền núi khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg); 

(2) Có trường vừa thuộc đối tượng áp dụng mức thu học phí Mục II (Nông thôn-

Các trường trên địa bàn các xã thuộc thành phố) vừa thuộc đối tượng áp dụng 

mức thu học phí tại Mục III (Vùng dân tộc thiểu số, niền núi) (ví dụ: Xã Lưỡng 

Vượng, Xã Thái Long, Xã Kim Phú là xã thuộc thành phố nhưng thuộc xã vùng 

dân tộc thiểu số, niền núi khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg) thì sẽ áp 

dụng mức thu học phí nào? Dự thảo Phụ lục chưa quy định cụ thể, đề nghị 

nghiên cứu để chỉnh sửa. 

3. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Đề nghị tiếp tục rà soát chỉnh sửa 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), lưu ý kết thúc căn cứ ban hành bằng dấu chấm “.”;tên 

điều được trình bày kiểu chữ đứng, đậm; số thứ tự các khoản được trình bày 

kiểu chữ đứng, thường (không đậm), hạn chế viết tắt, nếu viết tắt phải có quy 

ước cho việc viết tắt... 

4. Vấn đề khác 

Dự thảo Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi thẩm định chưa làm rõ sự cần thiết 

ban hành Nghị quyết, đặc biệt là cơ sở pháp lý cho việc ban hành văn bản; chưa 

làm rõ trình tự, thủ tục soạn thảo dự thảo Nghị quyết; chưa có số liệu cụ thể các 

trường hợp bị thay đổi mức thu học phí năm học 2021-2022 tại dự thảo Nghị 
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quyết so với mức thu học phí năm học 2020-2021. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn 

thỏa nghiên cứu để bổ sung trong hồ sơ trình UBND tỉnh. 

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 và nếu chứng 

minh đầy đủ căn cứ đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục soạn thảo theo quy 

định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, mới đủ điều kiện trình 

UBND tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết 

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ 

thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

năm học 2021-2022./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở GDĐT; 
- Giám đốc Sở; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.  

  Loan.05b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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