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V/v tạm dừng thu học phí học kỳ I năm 

học 2021-2022 đối với trẻ em học mẫu 

giáo và học sinh phổ thông công lập, học 

viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên 

trên địa bàn tỉnh. 

               Đắk Lắk, ngày         tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

  

  Đầu năm học 2021-2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 

07/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 kéo dài việc thực hiện đến hết năm học 2021-

2022 đối với Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập từ năm học 2016 – 2017 và mức thu học phí đào tạo cao đẳng, 

trung cấp tại các trường công lập trực thuộc tỉnh từ năm học 2016 – 2017 đến hết 

năm học 2020 – 2021.  

Tuy nhiên, trong thời gian qua tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 

tạp, kéo dài làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội của nhân 

dân cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng, dịch bệnh đã tác động đến nhiều 

lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo, học sinh không thể đến trường 

học trực tiếp mà chủ yếu là học trực tuyến tại nhà, ảnh hưởng không nhỏ đến chất 

lượng giáo dục, đặc biệt là việc huy động học sinh ra lớp.  

Căn cứ Tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của 

Chính phủ (Nghị định số 81/2021/NĐ-CP) 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 có quy 

định “Trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng thì học phí 

được thu theo số tháng học thực tế (bao gồm cả thời gian tổ chức dạy học trực tuyến 

hoặc bố trí thời gian học bù tại trường); không thu học phí trong thời gian không tổ 

chức dạy học. Mức thu học phí đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học và chi phí 

phát sinh cần thiết để tổ chức dạy học nhưng không vượt quá tổng thu học phí tính 

theo số tháng tối đa của 01 năm học (tối đa 9 tháng/năm đối với cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông và tối đa 10 tháng/năm đối với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp) và công khai từ đầu năm học trong các cơ sở giáo dục. Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định cụ thể thời gian thu, mức học phí 

đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn; Thủ trưởng các 

cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định thời gian thu, mức học 

phí trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng.”, cũng 

theo Điều 17, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định: “Khi xảy ra thiên tai, dịch 

bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố; tùy theo mức độ 
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và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu 

giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên 

theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra 

các sự kiện bất khả kháng.” Trên cơ sở Công văn số 3277/BGDĐT- KHTC ngày 04 

tháng 8 năm 2021 về việc thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và 

phụ huynh trong tình hình dịch bệnh Covid-2019 và các quy định pháp luật hiện 

hành, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Ngày 05/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Tờ trình số 83/TTr-GDĐT gửi 

UBND tỉnh về việc xin chủ trương xây dựng Nghị quyết không thu học phí học kỳ I 

năm học 2021-2022 cho học sinh đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 

10115/UBND-KGVX, ngày 15 tháng 10 năm 2021 về việc chuẩn bị nội dung trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối 

với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo 

dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 

19/10/2021 đã thống nhất chủ trương không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 

đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo 

dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. 

Trong khi chờ đợi ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Giáo 

dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các phòng Giáo 

dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo và thông báo tạm thời chưa 

thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ 

thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh cho đến 

khi có văn bản chính thức. 

Nhận được Công văn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo 

(Phòng KHTC, đồng chí Biện Văn Minh, Trưởng phòng, ĐT: 0913484421) để phối 

hợp tháo gỡ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài chính (để phối hợp); 

- Giám đốc, các P. Giám đốc; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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