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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NAM ĐỊNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:        /UBND-VP7 
V /v thu học phí và các khoản đóng 

góp đối với cơ sở giáo dục công lập 

năm học 2019 - 2020 

Nam Định, ngày       tháng 8 năm 2019 

   Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.   

     

Thực hiện công văn 2976/BGDĐT-KHTC ngày 15/7/2019 của Bộ Giáo dục 

Đào tạo về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong 

lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019 – 2020. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện  

việc thu học phí và các khoản đóng góp trong năm học 2019 – 2020 đối với cơ sở 

giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý được thực hiện 

thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh như sau:  

1. Học phí năm học 2019 - 2020 

Thực hiện theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo 

dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm 

học 2018-2019 đến năm học 2020-2021; 

Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn thực hiện một số điều 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; 

2. Dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy thực hiện Quyết định số 01/2017/QĐ-

UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc quy định mức giá dịch 

vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

3. Các khoản đóng góp ngoài học phí Thực hiện công văn số 265/UBND-

VP7 ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc thu  khoản đóng góp ngoài 

học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020; 
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4. Công tác xã hội hóa giáo dục thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-

BGDĐT 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống quốc dân. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo kiểm tra các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo việc huy động 

đóng góp trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận dân chủ, công khai giữa cha mẹ học sinh 

và cơ sở giáo dục; không được đặt ra các khoản thu ngoài quy định. 

6. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ 

quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc thu, quản lý, sử dụng, công khai các khoản 

thu theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đ/c  Trần Lê Đoài – PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                                                        

Trần Lê Đoài 
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