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ỦY BAN NHÂN DÂN                            

TỈNH BẮC KẠN 

 

Số:              /TTr-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          

           Bắc Kạn, ngày        tháng      năm 2018 

 

                         

           DỰ THẢO 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non  

và phổ thông công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn 
 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, 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, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo 

Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công 

lập năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết về mức thu học 

phí đối với các cơ sở giáo dục công lập. Cụ thể: Tại khoản 2, Điều 105, Luật Giáo 

dục năm 2005 quy định: “... Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu học 

phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc cấp tỉnh trên cơ sở 

đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp”. 

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 quôc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 

năm học 2020-2021, tại Khoản 2 Điều 4 có quy định: “Từ năm học 2016 - 2017 trở 

đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm do Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư thông báo”. Đồng thời, tại Khoản 3, Điều 4, Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP quy định “Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức học phí cụ thể hàng năm phù hợp với thực tế 

của các vùng trên địa bàn của mình”. 

Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 

và ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và 

phổ thông công lập năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là cần thiết và 

đảm bảo theo đúng các qui định hiện hành. 
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II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích  

Nghị quyết ban hành quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông 

công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là căn cứ để các cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện việc thu học phí. 

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị quyết  

Nội dung của Nghị quyết phải đảm bảo đúng theo nguyên tắc xác định học 

phí quy định tại Khoản 1, Điều 3 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: “Đối với giáo 

dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập: Mức thu học phí phải phù hợp với 

điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người 

dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm”; Khoản 2, Điều 4 của Nghị định 

số 86/2015/NĐ-CP quy định: “Từ năm học 2016 - 2017 trở đi, học phí được điều 

chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

thông báo”; Khoản 5,  Điều 4 của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định: “Các cơ 

sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí 

của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn”. 

Nội dung của Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đối 

với từng địa bàn dân cư, đảm bảo tính hợp lý, tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc thi hành và áp dụng trong thực tế. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn thực hiện đúng quy trình quy định tại 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 như: Xin ý kiến Thường 

trực HĐND tỉnh; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và lấy ý kiến bằng văn 

bản của các sở, ngành có liên quan, các địa phương; tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu, 

giải trình gửi Sở Tư pháp thẩm định. Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT tiếp thu, chỉnh sửa, 

hoàn thiện dự thảo Nghị quyết báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, 

thông qua. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1.  Bố cục  

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều:  

- Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ 

thông công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Điều 2. Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này được thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 

của Chính phủ.  
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- Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản  

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông 

công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau: 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/học sinh 

 

 

 

Cấp học 

Mức thu học phí 

Khu vực thành thị 
Khu vực 

miền núi  

04 phường của thành phố 

Bắc Kạn (Đức Xuân, Sông 

Cầu, Phùng Chí Kiên, 

Nguyễn Thị Minh Khai) và 

các thị trấn trung tâm huyện 

lỵ (Chợ Rã, Bằng Lũng, 

Phủ Thông, Yến Lạc, Chợ 

Mới) 

Phường 

Xuất Hoá, 

Huyền Tụng 

(thành phố 

Bắc Kạn)  

 

 

Thị trấn 

Nà Phặc 

và các xã 

còn lại 

Mầm non 72 69 23 

Trung học cơ sở 65 62 19 

Trung học Phổ thông 67 64 22 

Giáo dục thường xuvên 

cấp Trung học phổ 

thông 

67 64 22 

Điều 2. Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này được thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 

của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở siáo 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. 

Điều 3.  Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng 

nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX, kỳ họp 

thứ chín thông qua ngày…..tháng….. năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày…. 

tháng….. năm … 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với 

giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị. 
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Gửi kèm Tờ trình này hồ sơ dự thảo Nghị quyết, gồm:  

(1) Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với giáo 

dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

(2) Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân góp ý cho dự thảo Nghị quyết; 

(3) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;  

(4) Bản Thuyết minh quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết và giải trình, 

tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra; 

(5) Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông 

công lập năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

(6) 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 quôc 

dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 

đến năm học 2020-2021. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (Trình);  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh 

- CT, PCT UBND tỉnh;  

- Thành viên UBND tỉnh;  

- Các Sở: GD&ĐT, Tư pháp, Tài chính;  

- Lưu: VT, Nguyên, Việt.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH  

 

           

 

          

  Lý Thái Hải 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN            

TỈNH BẮC KẠN     

   Số:       /2018/NQ-HĐND                                

 

DỰ THẢO LẦN 2 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Bắc Kạn , ngày      tháng      năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập 

năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

 KHOÁ IX,  KỲ HỌP THỨ CHÍN 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 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; 

Xét Tờ trình số            /TTr-UBND ngày    tháng     năm 2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo 

dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý 

kiến thảo luận của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông 

công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau: 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/học sinh 

 

 

 

Cấp học 

Mức thu học phí 

Khu vực thành thị 
Khu vực 

miền núi  

04 phường của thành phố Bắc Kạn 

(Đức Xuân, Sông Cầu, Phùng Chí 

Kiên, Nguyễn Thị Minh Khai) và các 

thị trấn trung tâm huyện lỵ (Chợ Rã, 

Bằng Lũng, Phủ Thông, Yến Lạc, Chợ 

Mới) 

Phường Xuất Hoá, 

Huyền Tụng 

(thành phố Bắc 

Kạn)  

 

Thị trấn Nà 

Phặc và các 

xã còn lại 

Mầm non 72 69 23 

Trung học cơ sở 65 62 19 

Trung học Phổ thông 67 64 22 

Giáo dục thường xuvên 

cấp Trung học phổ thông 

67 64 22 
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Điều 2. Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này được thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 

của Chính phủ 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. 

Điều 3.  Tổ chức thực hiện 

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng 

nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX, kỳ họp 

thứ chín thông qua ngày      tháng      năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày    tháng    

năm … 

Nơi nhận:  

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;    

- Chính phủ;        

- VPQH, VPCP, VPCTN; 

- Ban công tác đại biểu ( UBTVQH); 

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Bộ Tài chính; 

- TT. Tỉnh uỷ , HĐND, UBND tỉnh;  

- Đoàn đại biểu QH tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN và các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; 

- TT huyện (thành) uỷ, HĐND, UBND, 

UBMTTQVN các huyện, thành phố;   
   - Trung tâm Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện 
tử tỉnh;       

- LĐVP; 

- Phòng Tổng hợp; 
   - Lưu VT, HS                                       
                                                           

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Du 

 

 

 

 

 

  



7 

 

BẢN THUYẾT MINH 

 Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí  

đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-2019 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

       (Kèm theo Tờ trình số    /TTr-UBND ngày   tháng   năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn) 

 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết về mức thu học 

phí đối với các cơ sở giáo dục công lập. Cụ thể: Tại khoản 2, Điều 105, Luật Giáo 

dục năm 2005 quy định: “... Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu học 

phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc cấp tỉnh trên cơ sở 

đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp”. 

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 quôc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 

năm học 2020-2021, tại Khoản 2 Điều 4 có quy định: “Từ năm học 2016 - 2017 trở 

đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm do Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư thông báo”. Đồng thời, tại Khoản 3, Điều 4, Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP quy định “Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức học phí cụ thể hàng năm phù hợp với thực tế 

của các vùng trên địa bàn của mình”. 

Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 

và ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và 

phổ thông công lập năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là cần thiết và 

đảm bảo theo đúng các qui định hiện hành. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích  

Nghị quyết ban hành quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông 

công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là căn cứ để các cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện việc thu học phí. 

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị quyết  

Nội dung của Nghị quyết phải đảm bảo đúng theo nguyên tắc xác định học 

phí quy định tại Khoản 1, Điều 3 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: “Đối với giáo 

dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập: Mức thu học phí phải phù hợp với 

điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người 

dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm”; Khoản 2, Điều 4 của Nghị định 
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số 86/2015/NĐ-CP quy định: “Từ năm học 2016 - 2017 trở đi, học phí được điều 

chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

thông báo”; Khoản 5,  Điều 4 của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định: “Các cơ 

sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí 

của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn”. 

Nội dung của Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đối 

với từng địa bàn dân cư, đảm bảo tính hợp lý, tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc thi hành và áp dụng trong thực tế. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 

trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

mức thu học phí năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non và phổ thông công 

lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện như sau: 

1. Trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép xây dựng 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh qui định mức thu học phí đối với giáo dục 

mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

2. Trên cơ sở Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quôc dân và chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, 

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh (tại địa chỉ: https: //backan.gov.vn), 

cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo  (tại địa chỉ: https: 

//www.backan.edu.vn) và lấy ý kiến bằng văn bản của các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan 

3. Trên cơ sở các ý kiến tham gia đóng góp tại cổng thông tin điện tử của tỉnh, 

cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo, ý kiến đóng góp của các sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 

quan, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, giải trình hoàn thiện dự thảo Nghị quyết 

gửi Sở Tư pháp để thẩm định. 

4. Căn cứ ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, giải trình 

hoàn thiện dự thảo Nghị quyết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị 

quyết về việc quy định mức thu học phí năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm 

non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trình Hội đồng nhân dân tỉnh.  
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

2. Bố cục  

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều:  

- Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông 

công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 
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- Điều 2. Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này được thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 

của Chính phủ.  

- Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản  

a) Phạm vi điều chỉnh: Quy định về mức thu học phí năm học 2018-2019 đối 

với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  

b) Đối tượng áp dụng: Trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông, học viên 

giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn.  

c) Mức thu học phí các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập giảng 

dạy theo chương trình giáo dục đại trà năm học 2018 - 2019.  

- Phương pháp xây dựng mức thu học phí: 

Phương pháp xây dựng mức thu học phí thực hiện theo nguyên tắc và cách 

xác định mức thu theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tại khoản 1, 

Điều 3, Chương II quy định: “Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông 

công lập: Mức thu học phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân 

cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng 

hàng năm”. 

- Cách tính mức thu học phí: 

Căn cứ vào tình hình thu nhập thực tế của các địa phương trong tỉnh, khả 

năng đóng góp thực tế của người dân và đặc thù của tỉnh Bắc Kạn, xác định mức 

thu học phí theo vùng: vùng thành thị và vùng miền núi (khung học phí theo Nghị 

định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định vùng miền núi là thấp nhất). 

  Năm học 2016-2017, việc xây dựng mức thu học phí đã được điều tra, khảo 

sát số liệu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và căn cứ vào mức thu nhập bình 

quân hộ gia đình/năm theo từng khu vực.  

HĐND tỉnh  đã ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 29/4/2016 về 

việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non,  phổ thông công lập năm học 

2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Theo Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định: “Từ năm học 

2016 - 2017 trở đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình 

quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo”. 

Do đó, việc xác định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông 

công lập năm học 2018-2019 là dựa trên cơ sở mức thu đã quy định tại Nghị quyết 

số 42/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc 

quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non,  phổ thông công lập năm học 

2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng để xây dựng 

điều chỉnh mức thu phù hợp với thực tế. 
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Năm 2017 chỉ số giá tiêu dùng bình quân do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông 

báo trên trang thông tin điện tử của Tổng Cục Thống kê (http://gso.gov.vn) tăng 

3,53% so với bình quân năm 2016.  

Do đó Ủy ban nhân tỉnh đề nghị mức thu học phí đối với giáo dục mầm non 

và phổ thông năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau: 
* Đối với học sinh mầm non: 
 

 

 

Đối với học sinh có hộ 

khẩu thường trú tại các 

khu vực 

 

Mức thu học phí 

năm học 2017- 

2018 (Theo Nghị 

quyết  số 

42/2017/NQ-

HĐND của 

HĐND tỉnh) 

(đồng/tháng/học 

sinh) 

Mức tăng học 

phí năm học 

2018- 2019 

(3,53%) so 

với năm học 

2017- 2018 

(đồng/ tháng/ 

học sinh) 

Mức thu học 

phí năm học 

2018- 2019 

(đồng/tháng/ 

học sinh) 

 

Mức thu học 

phí năm học 

2018- 2019 

(đồng/tháng/ 

học sinh) 

(làm tròn) 

04 phường của thành phố 

Bắc Kạn (Đức Xuân, Sông 

Cầu, Phùng Chí Kiên, 

Nguyễn Thị Minh Khai) và 

các thị trấn trung tâm 

huyện lỵ (Chợ Rã, Bằng 

Lũng. Phủ Thông, Yến Lạc, 

Chợ Mới) 

70.000 2.471 72.471 72.000 

Phường Xuất Hoá, Huyền 

Tụng (thành phố Bắc Kạn) 

67.000 2.365 69.365 69.000 

Thị trấn Nà Phặc và các xã 

còn lại 

22.000 0.777 22.777 23.000 

 

* Đối với học sinh Trung học cơ sở: 
 

 

Đối với học sinh có hộ 

khẩu thường trú tại các 

khu vực 

 

 

 

Mức thu học 

phí năm học 

2017- 2018 

(Theo Nghị 

quyết  số 

42/2017/NQ

-HĐND của 

HĐND tỉnh) 

(đồng/tháng/

học sinh) 

Mức tăng học 

phí năm học 

2018- 2019 

(3,53%) so với 

năm học 2017- 

2018 

(đồng/ tháng/ 

học sinh) 

Mức thu học 

phí năm học 

2018- 2019 

(đồng/tháng/ 

học sinh) 

Mức thu học 

phí năm học 

2018- 2019 

(đồng/tháng/ 

học sinh) 

(làm tròn) 

04 phường của thành phố 

Bắc Kạn (Đức Xuân, Sông 

Cầu, Phùng Chí Kiên, 

Nguyễn Thị Minh Khai) và 

63.000 2.224 65.224 65.000 
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các thị trấn trung tâm 

huyện lỵ (Chợ Rã, Bằng 

Lũng. Phủ Thông, Yến Lạc, 

Chợ Mới) 

Phường Xuất Hoá, Huyền 

Tụng (thành phố Bắc Kạn) 
60.000 2.118 62.118 62.000 

Thị trấn Nà Phặc và các xã 

còn lại 
18.000 0.635 18.635 19.000 

 

* Đối với học sinh Trung học phổ thông: 

 

 

Đối với học sinh có hộ 

khẩu thường trú tại các 

khu vực 

 

Mức thu học phí 

năm học 2017- 

2018 (Theo Nghị 

quyết  số 

42/2017/NQ-

HĐND của HĐND 

tỉnh) 

(đồng/tháng/học 

sinh) 

Mức tăng học 

phí năm học 

2018- 2019 

(3,53%) so 

với năm học 

2017- 2018 

(đồng/ tháng/ 

học sinh) 

Mức thu học 

phí năm học 

2018- 2019 

(đồng/tháng/ 

học sinh) 

Mức thu học 

phí năm học 

2018- 2019 

(đồng/tháng/ 

học sinh) 

(làm tròn) 

04 phường của thành phố 

Bắc Kạn (Đức Xuân, Sông 

Cầu, Phùng Chí Kiên, 

Nguyễn Thị Minh Khai) 

và các thị trấn trung tâm 

huyện lỵ (Chợ Rã, Bằng 

Lũng. Phủ Thông, Yến 

Lạc, Chợ Mới) 

65.000 2.295 67.295 67.000 

Phường Xuất Hoá, Huyền 

Tụng (thành phố Bắc Kạn) 
62.000 2.189 64.189 64.000 

Thị trấn Nà Phặc và các xã 

còn lại 
21.000 0.741 21.741 22.000 

 

* Đối với học viên giáo dục thường xuyên cấp THPT: 

 

 

Đối với học viên có hộ 

khẩu thường trú tại các 

khu vực 

 

Mức thu học 

phí năm học 

2017- 2018 

(Theo Nghị 

quyết  số 

42/2017/NQ-

HĐND của 

HĐND tỉnh) 

(đồng/tháng/học 

sinh) 

Mức tăng học 

phí năm học 

2018- 2019 

(3,53%) so 

với năm học 

2017- 2018 

(đồng/ tháng/ 

học sinh) 

Mức thu học phí 

năm học 2018- 

2019 

(đồng/tháng/ 

học sinh) 

 

Mức thu học 

phí năm học 

2018- 2019 

(đồng/tháng/ 

học sinh) 

(làm tròn) 
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04 phường của thành 

phố Bắc Kạn (Đức 

Xuân, Sông Cầu, Phùng 

Chí Kiên, Nguyễn Thị 

Minh Khai) và các thị 

trấn trung tâm huyện lỵ 

(Chợ Rã, Bằng Lũng. 

Phủ Thông, Yến Lạc, 

Chợ Mới) 

65.000 2.295 67.295 67.000 

Phường Xuất Hoá, 

Huyền Tụng (thành phố 

Bắc Kạn) 

62.000 2.189 64.189 64.000 

Thị trấn Nà Phặc và các 

xã còn lại 
21.000 0.741 21.741 22.000 

 

Trên đây là bản thuyết minh quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định 

mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-

2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 
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H<)I DONG NHAN DAN
TiNH BAc ~N

86: 4Z /2017/NQ-HBND

I

CaNG HOA. xA Hal CHU NGHiA VIET NAM
••• 'I

DQcl~p - TV do - H~nh phuc .

Bac Kgn, ngay 0/ thimg 12 nam 2017

l

NGHIQUYET
Quy dinh mu'c thu hQc phi dBi vo'i giao d1)c mAm non va phB thong cong i~p

nam hoc 2017 - 2018 tren dia ban tinh B~c Kan '...
Hal DONG NHAN DAN TiNH BAc KAN..

KHOA. IX, KY HQP THU BA.Y
Can cu Lu(lt T6 chuc chinh quyJn d;aphuang ngay 19 thang 6 nam 2015;

Can cu Ngh; d;nh s6 86/2015/ND-CP ngay 02 thang 10 nam 2015 ciLa
Chinh phil quy d;nh vJ co chi thu, quem Iy h9Cphi d6i vai co sa giao d'?{cth~(Jc

, , _ '" i

h¢ thong giao d'?{cquoc dan va chinh sach mien giam h9Cphi, ho tr9' chi phi h9C
t(lp tit nam h9c 2015 - 2016 din nam h9C 2020 - 2021; :1

Xit To' trinh s6 90/TTr-UBND ngay 08 thang 11 nam 2017 ciLa Uy ban
nhr!n dan tinh vJ?dl! thao Ngh; quyit quy d;nh muc thu h9Cphi d6i vai giao 4'?l,c
mam non va pho thong cong l(lp nam h9C 2017 - 2018 tren d;a ban tinh Bac
Kgn; Bao cao thdm tra ciLaBan Van hoa - Xii h(JiH(Ji d(mg nhan dan tinh vd y
kiin thao lu(ln ciLadgi biiu H(Ji d6ng nhan dan tinh tgi leY h9p.

QUYET NGHJ:
" " i ?Dieu 1. Quy dinh muc thu hQc phi doi v¢i giao d\lc mam non va pho

thong cong l~p nam hQc 2017 - 2018 tren dia ban tinh B~c K~n nhu sau: :1

i

Dan vi tinh: 1.000 tJ6ng/thang/h9c sfnh

Mu'c thu hQc phi

Khu vl}'c thanh thi

l
I

K~~u Y:~
mien nUl

cAp hQc

M~m non
Trung hQc cO'sa
Trung hQc Ph6 thong
Giao dl,lc thuemg xuven
dp Trung hQc ph6 thong

04 phu'emg cua thanh ph6 B~c K<;ln(Du'c
Xuan, Song Cdu, Phung Chi Kien,

Nguyin Thj Minh Khai) va cae thi tr~n

trung tam huy~n Iy, (Ch(J'Rfi, Bang Lung,

Phil ThOng, ydn L(Jc, Ch(J'M6'i)

70
63
65

65

Phuong Xu~t Hoa,

Phu'ong Huy~n T\ll1g

(thanh pM Bilc Kqn)

67
60
62
62

Thj tr~nNa

PMc va Ihac
xa con l<;li

22
18
21 I

21
I

II
t



2
I

Di~u 2. Cac nQi dung khac kh?ng quy dinh t~i Nghi quySt mly duQ'ctp\IC
hi~n theo quy diOO t~i Nghi dinh so 86/2015/ND-CP ngay 02 thang 10 ~am
2015 cua Chinh phu vS co chS thu, qui'm ly hQc phi d6i v6i co sa giao d\lc thpQc
h~ th6ng giao d\lc qu6c dan va chiOOsach miSn, giam hQc phi, h6 trQ'chi phi hQc
t~p tu nam hQc 2015 - 2016 dSn nam hQc 2020 - 2021.

Di~u 3. T6 chuc th\Ic hi~n

1. Giao Uy ban OOandan tiOOt6 chuc triSn khai th\Ic hi~n Nghi quySt.

2. Giao Thuemg tr\Ic HQi d6ng nhan dan, cac Ban HQi d6ng nhan dan,IIT6
dC;libiSu HQi d6ng nhan dan va dC;libiSu HQi d6ng nhan dan tinh; HQi d6ng nhan
dan va d~i biSu H(}id6ng OOandan cac c§.pgiam sat vi~c th\Ic hi~n Nghi quySr

I
, , , ·1

Nghi quyet nay dff duQ'c HQi dong nhan dan tinh Bac K~n khoa IX,iky
hQp thu bay thong qua ngay 07 thang 12 nam 2017 va co hi~u l\Ic tu ngay:!I 7
thang 12 nam 2017.1~ I

Nui nh{in:'f8/ CHU TJCH
- UBTV Qu6c h9i, Chinh phil;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- C\lCKi~m tra van ban (B(J Tu phap);
- B9 Giao d\lc - Bao t:;LO;
- B9 Tai chinh;
- IT Tinh llY,HDND, UBND tinh;
- BOOnd:;Libi~uQu6c h9i tinh;
- Cac vi d:;Libi~u HBND tinh;
- Uy ban MTTQVN va cac SO',ban, nganh, doan
th~ tinh;
- ITHuy~n ([hanh) ily,HDND, UBND, UBMTTQVN
caehuy~n,thanl1ph6;
- Truug tam Cong bao - Tin hQc tiuh; Nguy~n Van Du
- LBVP;
- Phong T6ng hQ'p;
- Luu: HS, V~
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