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BÁO CÁO 
V/v tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp 

 đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về giá dịch vụ 

giáo dục và đào tạo (học phí) năm học 2020-2021 
    
 
 

Thực hiện Quy định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp (Báo cáo số 100/BC-STP ngày 23/4/2020 về thẩm định dự 

thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh) như sau: 

1. Ý kiến của Sở Tư pháp: 

Đối với giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) của giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập, trung cấp, cao đẳng, giáo dục thường xuyên, đào tạo 

thường xuyên...đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan có 

liên quan căn cứ quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH; chỉ số giá tiêu dùng hàng năm do Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư thông báo và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

(Sở Tư pháp không thẩm định mức giá).  

Lưu ý: Sở Giáo dục và Đào tạo cần căn cứ vào nguyên tắc xác định học phí 

được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH; chỉ số giá tiêu dùng hàng năm do Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư thông báo và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng 

giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) cho phù hợp mà không xây dựng giá dịch 

vụ giáo dục, đào tạo (học phí) trên cơ sở ý kiến tham gia của một số cơ quan, đơn 

vị (ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị được tiếp thu đầy đủ khi ý kiến đó phù 

hợp với quy định của pháp luật, thực tiễn của địa phương).      

- Tiếp thu, giải trình: 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, và giải trình thêm như sau: Đây là Nghị 

quyết ban hành hàng năm, do đó khi dự thảo Nghị quyết, Sở Giáo dục và Đào tạo 

đã kế thừa việc ban hành Nghị quyết của những năm học trước, đồng thời  nghiên 

cứu, cập nhật các nội dung liên quan (nguyên tắc xác định; khung mức thu học 

phí Chính phủ quy định theo năm học; điều kiện kinh tế - xã hội thực tế từng khu 

vực của tỉnh; chỉ số giá tiêu dùng tăng hàng năm và ý kiến chỉ đạo của Trung ương 

về kiềm chế lạm phát …). Trên cơ sở đó, soạn thảo dự thảo Nghị quyết gửi xin ý 

kiến của các sở, ban ngành liên quan và các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định, để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định. 
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2. Ý kiến của Sở Tư pháp: 

Về cơ bản, Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị quyết đã được trình bày 

đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật quy 

định tại Chương V, 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 và Mẫu số 16, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (quy 

định trực tiếp) Phụ lục I (ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP). Tuy 

nhiên, tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thay các ký 

hiệu (+) bằng chữ cái tiếng Việt (a, b, c) cho phù hợp với quy định tại điểm đ 

khoản 5 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP). 

- Tiếp thu, giải trình: Sở Giáo dục và Đào tạo xin tiếp thu, chỉnh sửa dự 

thảo Nghị quyết đúng quy định. 

Kính đề nghị quý cấp xem xét, cho ý kiến./.  

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- VP UBND tỉnh (p/h); 

- Sở Tư pháp (p/h); 

- Sở Tài chính (p/h); 

- Sở LĐ-TBXH (p/h); 

- Sở KH-ĐT (p/h); 

- GĐ, các PGĐ Sở GD&ĐT; 

- Trường CĐ Cộng đồng (p/h); 

- Lưu VP, KHTC. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Phận 
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