
UBND TỈNH KON TUM 
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Số:       /TTr-SGDĐT 

 

Kon Tum, ngày         tháng        năm    

 

TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum  
 

 

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 
 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của 

Chính phủ ban hành 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 (gọi tắt là Nghị định 

số 81/2021/NĐ-CP). 

Căn cứ Thông báo số 12/TB-TTHĐND ngày 05/4/2022 về Kết luận của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 

quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập 

năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Phiếu chuyển số 768/PC-VP 

ngày 06/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh chuyển Thông báo số 12/TB-

TTHĐND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết 

và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị 

quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập 

năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, như sau: 

I. Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết 

1. Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo và lấy ý kiến góp ý; việc tiếp 

thu, giải trình ý kiến góp ý 

Căn cứ Thông báo số 12/TB-TTHĐND ngày 05/4/2022 về Kết luận của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 

quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập 

năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Phiếu chuyển số 768/PC-VP 

ngày 06/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh chuyển Thông báo số 12/TB-

TTHĐND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Bộ phận soạn thảo đã dự thảo lần 1 Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh, xin ý kiến góp ý nội bộ; xây dựng dự thảo lần 2 

gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh, các sở ngành, UBND các huyện/TP, các 
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cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT góp ý1. Đồng thời, dự thảo Nghị quyết đã 

được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và website của Sở GDĐT 

Kon Tum. 

Đến ngày 03/5/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được ý kiến góp ý 

bằng văn bản của 20 cơ quan, đơn vị (11 sở ban ngành2, 05 UBND huyện/TP3, 

04 đơn vị giáo dục4). Sở GDĐT tổng hợp, báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến 

tham gia, xây dựng dự thảo lần 3 Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của 

HĐND tỉnh, gửi Sở Tư pháp thẩm định. 

Đồng thời, dự thảo lần 3 Nghị quyết được đăng tải trên Cổng Thông tin 

điện tử của tỉnh và website của Sở GDĐT Kon Tum. 

2. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết và 

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định 

Căn cứ ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo số 147/BC-STP ngày 

16/5/2022 về thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh), Sở 

Giáo dục vào Đào tạo có Báo cáo tiếp thu, giải trình và xây dựng dự thảo (lần 4) 

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo (lần 4) Nghị quyết HĐND tỉnh, gửi UBND 

tỉnh để trình lấy ý kiến Thành viên UBND tỉnh theo đúng quy trình xây dựng 

VBQPPL.  

3. Tiếp thu ý kiến của Thành viên UBND tỉnh 

 Tiếp thu ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên UBND tỉnh tại 

cuộc họp ngày 03/6/20225, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo 

lần 4 Nghị quyết của HĐND tỉnh, cụ thể biên tập lại Điểm c Khoản 1 Điều 2 

như sau: 

c) Vùng 3: Gồm các xã, thị trấn thuộc khu vực II, khu vực III theo Quyết 

định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 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 và các thôn đặc biệt khó khăn 

tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn 

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

phường, thị trấn của vùng 2 theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này. 

 II. Nội dung của dự thảo Nghị quyết  

 Ngoài phần căn cứ, Nghị quyết dự kiến gồm 03 Điều: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

                                           
1 Công văn số 732/SGDĐT-KHTC ngày 21/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo.  
2 Sở Khoa học Công nghệ, Sở TNMT, Sở Giao thông Vận tải, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Sở 

Công thương, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở LĐTBXH.  
3 UBND huyện Kon Plong, UBND huyện Sa Thầy, UBND huyện Ngọc Hồi, UBND huyện Ia Hdrai, 

UBND huyện Tu Mơ Rông. 
4 Phòng GDĐT huyện Kon Rẫy, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Trường THCS THSP Lý 

Tự Trọng, Trường THPT Trường Chinh. 
5 Thông báo số 120/TB-UBND ngày 07/6/2022 thông báo kết quả phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 

tháng 5/2022. 
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 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Nghị quyết này quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 2. Đối tượng áp dụng 

 a) Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; 

 b) Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc thẩm 

quyền quản lý của tỉnh Kon Tum; 

 c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Quy định mức học phí của các cấp học mầm non, phổ thông 

năm học 2022-2023 

1. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự 

đảm bảo chi thường xuyên 

Đơn vị: đồng/học sinh/tháng 

TT Cấp học 
Vùng và mức học phí  

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 

1 Mầm non 70.000 60.000 50.000 

2 Trung học cơ sở 90.000 70.000 50.000 

3 Trung học phổ thông 140.000 120.000 100.000 

Trong đó: 

a) Vùng 1: Gồm các phường Quyết Thắng, Thắng Lợi, Quang Trung 

thành phố Kon Tum. 

b) Vùng  2: Gồm các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I theo Quyết định 

861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 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 và các xã, phường, thị trấn (không 

phân định khu vực): thị trấn Đăk Hà, xã Hà Mòn huyện Đăk Hà, xã Sa Nhơn 

huyện Sa Thầy, phường Duy Tân, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Trần Hưng Đạo 

thành phố Kon Tum (trừ các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết 

định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Ủy ban Dân tộc phê duyệt Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào 

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

c) Vùng 3: Gồm các xã, thị trấn thuộc khu vực II, khu vực III theo Quyết 

định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 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 và các thôn đặc biệt khó khăn 

tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, 
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Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn 

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

phường, thị trấn của vùng 2 theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này. 

d) Trong trường hợp các xã quy định tại điểm c, khoản 1 Điều này được 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thì áp dụng mức học phí đối với các cơ 

sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông theo địa bàn vùng 2 quy định tại điểm 

b, khoản 1 Điều này kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực. 

2. Trường hợp tổ chức học trực tuyến (học online) hoặc vừa tổ chức học 

trực tuyến vừa tổ chức học trực tiếp, cơ sở giáo dục công lập được áp dụng mức 

thu bằng mức học phí tại Khoản 1 Điều này; thời gian thu học phí không quá 9 

tháng/năm; không thu học phí trong thời gian không tổ chức dạy học. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

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

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

giám sát việc thực hiện. 

Kèm theo Tờ trình gồm có: 

- Dự thảo (lần 4) Tờ trình của UBND tỉnh (trình HĐND tỉnh); 

- Dự thảo (lần 4) Nghị quyết của HĐND tỉnh; 

- Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp; 

- Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến 

thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổng 

hợp và giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; 

- Các văn bản góp ý dự thảo của các cơ quan, đơn vị. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khoá XII Kỳ họp thứ Ba./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính, Sở Tư pháp (p/h); 

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT; 

- Các ĐVHC thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải dự thảo); 

- Website Sở GDĐT (để đăng tải dự thảo); 

- Lưu VP, KHTC. 
 

 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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