
 

 

 
 

 

 

 

BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục 

vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập  

trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 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 

Công văn số 229/HĐND-TT ngày 14/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau 

về việc phân công thẩm tra văn bản trình kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Khóa X. Ngày 

26/11/2022, Ban Văn hóa - Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tổ 

chức Hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ 

phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập  

trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo đến đại biểu HĐND 

tỉnh một số nội dung cơ bản, như sau: 

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Thực hiện mục tiêu, yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ mầm non và giáo dục 

toàn diện học sinh, bảo đảm thời lượng học tập, sinh hoạt tập thể, trải nghiệm thực 

tế, vui chơi, tham gia hoạt động cộng đồng theo Chương trình giáo dục phổ thông 

mới, bên cạnh các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo quy định thì việc 

dạy Tiếng dân tộc thiểu số, làm quen ngoại ngữ lớp 1, lớp 2; các hoạt động củng cố 

để hoàn thành nội dung học tập theo mục tiêu, yêu cầu của Chương trình giáo dục 

phổ thông mới; bồi dưỡng, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh, các hoạt 

động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh; các hoạt động 

tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương và việc tổ 

chức học 02 buổi/ngày, học bán trú đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội... là các 

hoạt động không thể thiếu trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông hiện nay. 

Để đảm bảo kinh phí thực hiện các hoạt động giáo dục nêu trên, ngoài việc đầu tư 

từ ngân sách nhà nước thì huy động sự đóng góp của cha mẹ học sinh là cần thiết, 

phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của chính sách, pháp luật 

hiện hành về xã hội hóa giáo dục.  

Thời gian qua, việc tổ chức các hoạt động giáo dục nêu trên được thực hiện 

trên cơ sở thống nhất thỏa thuận mức thu giữa cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh. 

Tuy nhiên, do thiếu căn cứ pháp lý nên không có sự thống nhất giữa các cơ sở giáo 
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dục; mỗi nơi thực hiện mức thu còn khác nhau, đôi lúc gây bức xúc trong dư luận; 

công tác thanh quyết toán gặp khó khăn. Vì vậy, xây dựng Nghị quyết nhằm làm cơ 

sở pháp lý để các cơ sở giáo dục áp dụng mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đúng theo quy định hiện hành, phù hợp với 

điều kiện, tình hình thực tế của địa phương là cần thiết.  

Điểm b, Khoản 6, Điều 99 Luật Giáo dục năm 2019 quy định: Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản 

thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo 

dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Khoản 3, Điều 7, Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính 

phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ 

thông công lập có quy định: Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được 

thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

 Vì vậy, để đảm bảo triển khai thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu chăm sóc giáo 

dục trẻ mầm non và giáo dục toàn diện cho học sinh theo Chương trình giáo dục 

phổ thông mới thì việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về mức thu các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở 

giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau là cần thiết, đúng thẩm quyền theo quy 

định của Luật Giáo dục năm 2019 và Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 

của Chính phủ.  

Nghị quyết ban hành làm cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý giáo dục, người 

dân, cha mẹ học sinh theo dõi, quản lý việc thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật tại các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông của tỉnh. Đây là quy định mang tính lâu dài, việc quy định các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ không gây thêm gánh nặng về kinh tế cho cha mẹ 

học sinh mà tạo cở sở pháp lý để các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện 

công khai, minh bạch, thu, chi và thanh quyết toán theo quy định; phụ huynh học 

sinh theo dõi, giám sát và cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi 

phạm trong việc thu chi ngoài học phí tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết và những vấn đề còn có ý kiến khác 

nhau 

- Phạm vị điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết này quy định về 

mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí 

của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.  

        - Nội dung dự thảo Nghị quyết: Nhiều mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau được cơ quan tham mưu soạn thảo đề xuất cơ bản có cơ sở pháp lý, khoa học, 

phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, có chú trọng khảo sát, lấy ý kiến tác động 

của phụ huynh học sinh (Tổng số phụ huynh học sinh được lấy ý kiến là 200.805 

người, trong đó đồng ý với phương án mức thu là 177.233 người, chiếm 88,26%), 



3 

 

có xây dựng phương án xây dựng mức thu các dịch vụ và được sở Tài chính thẩm 

định..., nên tại Hội nghị thẩm tra hầu hết các mức thu được đại biểu thống nhất.   

- Những vấn đề còn ý kiến khác nhau: 

Tại Hội nghị thẩm tra, các đại biểu thảo luận, có ý kiến về nội dung dự thảo 

Nghị quyết, cụ thể như sau: 

- Tại khoản 3, điều 3 quy định “Ngoài các khoản thu được quy định tại Nghị 

quyết này và các khoản thu theo quy định hiện hành, các cơ sở giáo dục công lập 

trên địa bàn tỉnh không được thỏa thuận với cha mẹ học sinh để thu thêm các 

khoản thu khác”. Đại biểu băn khoăn nội dung quy định này có thể chưa đảm bảo, 

gây khó khăn cho việc huy động nguồn lực xã hội phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 

dục của các cơ sở giáo dục công lập. Bởi vì qua khảo sát, các nội dung thu của 

Nghị quyết này chưa đầy đủ theo yêu cầu thực tế, nếu việc vận động đóng góp 

không thực hiện được thì một số nội dung phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

không thể thực hiện được, nhưng thực tế có phát sinh, như: bàn ghế phục vụ ăn 

uống của học sinh bán trú, trang thiết bị phục vụ tổ chức nấu ăn, tiền vệ sinh máy 

lạnh phục vụ bán trú… Về nội dung này, cơ quan tham mưu soạn thảo và Sở Tài 

chính cho rằng các khoản thu khác thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-

BGDĐT, ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định về tài 

trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; tuy nhiên trên thực tế, 

không phải trường nào cũng có điều kiện vận động, tài trợ theo tinh thần Thông tư 

16/2018/TT-BGDĐT. 

- Về mức thu tiền chi làm thêm giờ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

phục vụ bán trú (ngoài giờ hành chính): Mức thu 6.000 đồng/học sinh/ngày của cấp 

mầm non và tiểu học. Có ý kiến đại biểu cho rằng mức thu này chưa phù hợp, vì 

theo thực tế, giáo viên mầm non tính chất công việc nặng hơn, phức tạp hơn, thời 

gian sử dụng nhiều hơn đối với giáo viên tiểu học, đề nghị tăng mức thu này đối 

với cấp mầm non. Về nội dung này, cơ quan tham mưu soạn thảo và Sở Tài chính 

khi thẩm định phương án dựa trên quy định lương tối thiểu vùng và tính bình quân 

thành mức giá chung cho nội dung nêu trên; tuy nhiên, một số đại biểu cũng chưa 

đồng tình thống nhất cao với quy định này. 

- Đồ dùng phục vụ vệ sinh: xà phòng, nước rửa chén, đĩa đưa vào chung nội 

dung thu tiền sinh hoạt (điện, nước sinh hoạt, nước uống). Có đại biểu cho rằng nội 

dung này chưa có cơ sở để tính giá thu bao nhiêu tiền/học sinh là phù họp, nên cần 

bổ sung về phương án giá và thẩm định giá của cơ quan chức năng theo quy định. 

- Về mức thu tiền ăn bán trú, có ý kiến đại biểu cho rằng việc xác định giá trị 

dinh dưỡng để cơ cấu giá của một bữa ăn còn khó khăn, chủ yếu là cảm quan, đồng 

thời theo ghi nhận từ thực tế hiện nay giá cả thực phẩm tại khu vực nông thôn 

không chênh lệch so với khu vực đô thị, thậm chí còn cao hơn, đề nghị cân nhắc 

mức thu giữa phường/thị trấn và xã bằng nhau. Về các nội dung này, cơ quan tham 

mưu soạn thảo và Sở Tài chính cho rằng việc xác định giá trên cơ sở quy định của 

Luật Giá, Thông tư số 28/2016/TT-BGĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (trong Thông tư có khuyến nghị về xây dựng chế độ ăn, khẩu 

phần ăn phù hợp với độ tuổi) và đã lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động. 
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- Một số đại biểu không thống nhất việc quy định thu tiền sổ liên lạc điện tử. 

Lý do: Đại biểu cho rằng đã qua sử dụng không hiệu quả, mang tính một chiều giữa 

nhà trường và phụ huynh, thiếu tương tác, đồng thời việc thực hiện sổ liên lạc là 

trách nhiệm của nhà trường, nên nhà trường phải thực hiện, không vận động phụ 

huynh đóng góp; đã qua thu với tinh thần tự nguyện, tuy nhiên nếu đưa vào nghị 

quyết thì mang tính bắt buột. Đại biểu đề nghị ngành chức năng tham mưu, đề xuất 

nếu đây là nhiệm vụ của nhà trường thì đề xuất ngân sách hỗ trợ nội dung này, 

không vận động từ phụ huynh học sinh và giảm gánh nặng cho các khoản đóng góp 

của phụ huynh học sinh. Về nội dung này, cơ quan tham mưu soạn thảo và Sở Tài 

chính cho rằng Sổ liên lạc điện tử ngoài chức năng nhà trường thông báo kết quả 

cho phụ huynh học sinh thì còn nhiều ứng dụng khác để phục vụ cho công tác giáo 

dục, như: khai thác tư liệu, chuyển trường, ký số… nhằm hướng đến mục tiêu số 

hóa của ngành giáo dục. Tuy nhiên, đại biểu chưa đồng tình thống nhất cao nội 

dung thu này và kiến nghị tiếp tục cân nhắc làm rõ thêm. 

- Có đại biểu cho rằng tỷ lệ phụ huynh khi được lấy ý kiến chưa đồng tình còn 

khá cao (23.572 người, chiếm 11,74%); do đó cần cân nhắc thêm. 

- Có ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc bổ sung chính sách miễn, giảm cho các 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo tính công bằng đối với các học sinh có 

hoàn cảnh khác nhau cùng sử dụng dịch vụ của nhà trường, tránh việc “phân biệt 

đối xử”. Về nội dung này, cơ quan soạn thảo cho rằng nghị quyết này quy định mức 

thu các dịch vụ, nếu học sinh có nhu cầu sử dụng dịch vụ thì thu, nên không quy 

định chính sách miễn giảm; nếu thực hiện chính sách miễn giảm thì phải có chính 

sách cấp bù theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn đại biểu boăn khoăn về vấn đề này. 

- Có đại biểu cho rằng, nghị quyết ban hành là cần thiết là cơ sở quản lý tốt 

các khoản thu ngoài học phí, tránh lạm dụng các khoản thu gây bức xúc trong xã 

hội. Tuy nhiên, cần xem xét đến hiệu lực thi hành của Nghị quyết áp dụng từ đầu 

năm học 2023- 2024 để tránh tăng áp lực khoản đóng góp của phụ huynh trong điều 

kiện tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và mức học phí tăng cao theo 

Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.  

3. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với 

hệ thống pháp luật   

Đối chiếu với các văn bản quy định hiện hành1, dự thảo Nghị quyết được 

thông qua tại Hội nghị là nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 

hành của HĐND tỉnh. Trình tự, thủ tục, hình thức xây dựng dự thảo Nghị quyết 

đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 

                                                 

1Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 

chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Giá ngày 20 tháng 6 

năm 2012; Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; khoản 3, Điều 6 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 

9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông 

công lập; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập. 
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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 20202.  

Trong quá trình tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết, ngành chức 

năng và địa phương đã thực hiện đúng quy trình; tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối 

tượng chịu sự tác động, các sở, ngành, địa phương; đăng tải lên Cổng thông tin điện 

tử tỉnh lấy ý kiến… đảm bảo đúng quy định.  

4. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết  

Nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết ban hành làm cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý 

giáo dục, người dân, cha mẹ học sinh theo dõi, quản lý việc thu, chi các khoản thu 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật tại các cơ 

sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh.  

5. Quan điểm của Ban  

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với một số nội dung dự 

thảo Nghị quyết, ngành chức năng đã thực hiện các bước đảm bảo quy trình. Tuy 

nhiên, sau khi đại biểu thảo luận, do còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa có sự thống 

nhất cao như đã nêu trên. Vì vậy, để đảm bảo tính chặt chẽ, phù hợp tình hình thực 

tiễn, mang tính khả thi và tạo sự đồng thuận trong xã hội khi nghị quyết ban hành, 

Ban báo cáo đến đại biểu HĐND tỉnh xem xét, có ý kiến xung quanh những vấn đề 

nêu trên nói riêng và xung quanh nội dung dự thảo Nghị quyết nói chung. 

Đồng thời, về quan điểm của Ban: Xét thấy thời điểm ban hành Nghị quyết 

này cũng chưa bức thiết, vì các nội dung thu phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

ngoài học phí ở các cơ sở giáo dục trong năm học 2022 - 2023 đang thực hiện theo 

Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định mức thu 

một số dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại các trường mầm non, phổ thông công 

lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau” và một số nội dung thu khác được thực hiện trên cơ 

sở thống nhất thỏa thuận mức thu giữa cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh, nên Ban 

kiến nghị tạm thời chưa thông qua Nghị quyết này tại Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh.  

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu, ý kiến lãnh đạo của Đảng Đoàn HĐND tỉnh, 

đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan tham mưu soạn thảo phối hợp với các cơ quan 

liên quan tiếp tục khảo sát, lấy kiến tác động, xây dựng phương án giá, điều chỉnh, 

bổ sung các khoản thu thực tế phát sinh phục vụ, hỗ trợ cho hoạt động giáo dục 

đảm bảo tính chặt chẽ, phù hợp tình hình thực tiễn, mang tính khả thi và tạo sự 

đồng thuận trong xã hội khi nghị quyết ban hành trình HĐND tỉnh xem xét, quyết 

định vào kỳ họp gần nhất và để áp dụng thực hiện từ ngày 01/9/2023. 

                                                 
2 Tờ trình số 175/TTr-UBND, ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh; dự thảo Nghị quyết; Báo cáo số 1537/BC-SGDĐT, 

ngày 01/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết; 

Báo cáo số 4258/BC-SGDĐT, ngày 14/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp; Báo cáo số 595/BC-STP, ngày 14/11/2022 của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo Nghị quyết; 

Báo cáo số 4338/BC-SGDĐT ngày 21/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc làm rõ một số nội dung liên quan 

dự thảo quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo 

dục công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 



6 

 

 Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định mức thu các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở 

giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau./. 

 
 

Nơi nhận:                                                          
- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Sở GDĐT, Sở Tư pháp; 

- Khách mời Kỳ họp; 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng CT HĐND; 

- Trang TTĐT HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, TM.  

           TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

              TRƯỞNG BAN 

  

 

 

 

               Nguyễn Phương Đông 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-28T17:19:04+0700
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
	Nguyễn Phương Đông<Dongnp.hdnd@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-28T17:43:06+0700
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU<hdndtcm@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-28T17:43:20+0700
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU<hdndtcm@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-28T17:43:28+0700
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU<hdndtcm@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




