
 

   UBND TỈNH BÌNH THUẬN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số : 1421 /SGDĐT-KHTC           Bình Thuận, ngày  16  tháng  6  năm 2021 
V/v thực hiện ổn định mức thu 

học phí và các khoản thu khác 

năm học 2021-2022 của các cơ 

sở giáo dục, đào tạo ngoài công 

lập trên địa bàn tỉnh 

  Kính gửi: Các đơn vị trường học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 

1505/BGDĐT-KHTC ngày 16 tháng 04 năm 2021 về việc đề nghị chỉ đạo và quán 

triệt thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2020-2021; 

2021-2022 và công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2021. 

 Theo đó tại Điểm 2 của Công văn có nêu: “2. Đối với năm học 2021-2022: 

Theo quy định, 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 học phí học tập từ năm học 

2015-2016 đến năm học 2020-2021 sẽ hết hiệu lực sau khi kết thúc năm học 2020-

2021. Thời gian qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các bộ ngành, địa 

phương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP để áp dụng từ 

năm học 2021-2022 và hiện nay đã trình Chính phủ để xem xét, phê duyệt. 

Để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh 

và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các đợt thiên tai bão lũ ở 

nhiều địa phương trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến 

các bộ ngành, các địa phương về dự thảo Nghị định và báo cáo Chính phủ xem xét 

cho phép giữ nguyên mức học phí của năm học 2021-2022 ổn định không tăng so 

với năm học 2020-2021. Từ năm học 2022-2023, mức học phí được điều chỉnh tăng 

theo lộ trình phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế để từng 

bước thực hiện lộ trình tính đủ chi phí theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giá 

và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế 

tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cơ sở giáo 

dục thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như 

năm học 2020-2021 được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ. Sau khi Chính phủ duyệt ban hành Nghị định thay thế Nghị định 

số 86/2015/NĐ-CP , các bộ ngành, địa phương, cơ sở giáo dục cần rà soát thực 

hiện theo đúng Nghị định mới được ban hành....” 

Căn cứ các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về ổn định tình hình 

kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong đó có việc điều hành giá trong lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo. Trong tình hình Dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp làm ảnh 

hưởng lớn đến đời sống và thu nhập của phần lớn người dân trên địa bàn, nhằm ổn 

định và chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và 

người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-86-2015-nd-cp-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-quoc-dan-nam-hoc-2015-2016-den-2020-2021-292146.aspx
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Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý thủ trưởng các trường ngoài công lập các nội 

dung cụ thể như sau: 

- Về mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022: Đề nghị 

các đơn vị ngoài công lập cần cân nhắc tình hình và cố gắng giữ nguyên mức học 

phí, các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 ổn định không tăng so với năm 

học 2020-2021.  

- Ngoài ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ học, chuyển trường do 

không đủ điều kiện đóng học phí, các đơn vị cần thiết huy động các nguồn lực dự 

phòng, tài trợ, vận động nếu có để hỗ trợ học phí cho học sinh mà gia đình gặp khó 

khăn kinh tế trong thời gian vừa qua để ổn định việc học tập và sinh hoạt của học 

sinh.  

Đây là lúc cần thiết cần có sự đồng hành, chia sẻ của các đơn vị giáo dục 

ngoài công lập đối với các phụ huynh học sinh gặp khó khăn trong điều kiện dịch 

bệnh đang diễn ra chưa có tiền lệ trong thời gian qua. Không để phát sinh, tranh 

chấp, khiếu nại làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.  

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND các huyện, TX, TP (để phối hợp); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Các Phòng CM, NV thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC 02b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Đoàn Thái 
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