
 

 

 

 

UBND TỈNH CÀ MAU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 4258/BC-SGDĐT 

 
Cà Mau, ngày 14 tháng 11 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO  
Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp về 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 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 595/BC-STP ngày 14/11/2022 của Sở Tư 

pháp về thẩm định 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. 

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tiếp thu và giải trình cụ thể như sau: 

 

TT Ý kiến thẩm định Ý kiến tiếp thu, giải trình 

01 

- Tại điều 3: đề nghị sắp xếp nội dung 

quy định thành hai điều riêng, để quy 

định cụ thể từng nhóm nội dung, theo 

hướng sau: 

“Điều 3. Nguyên tắc thu 

Nội dung quy định cụ thể của điều 

này lấy nội dung quy định tại khoản 1 

của dự thảo (sắp xếp nội dung quy 

định thành các khoản cho phù hợp). 

Điều 4. Nội dung thu và mức thu 

các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục ngoài học phí 

Nội dung quy định cụ thể của điều 

này lấy nội dung quy định của Phụ 

lục.” 

 

Tiếp thu, điều trình dự thảo Nghị 

quyết và Tờ trình của Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo ý kiến thẩm định 

02 
- Về nội dung quy định của Phụ lục 

kèm theo: trên cơ sở báo cáo kết quả 

thẩm định phướng án giá của Sở Tài 

1. Nội dung khoản thu 

Căn cứ khoản 3, Điều 6 Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 
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TT Ý kiến thẩm định Ý kiến tiếp thu, giải trình 

chính, cũng như các quy định pháp 

luật có liên quan. Đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo rà soát, giải trình rõ 

cơ sở tham mưu xây dựng “từng nội 

dung thu, mức thu”, để Ủy ban nhân 

dân tỉnh có cơ sở xem xét, quyết định 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Đảm 

bảo “từng nội dung thu, mức thu” phù 

hợp theo quy định pháp luật và điều 

kiện, yêu cầu thực tế của địa phương. 

năm 2020 của Chính phủ quy định 

chính sách phát triển giáo dục mầm 

non; 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 và Quyết định 186/QĐ-TTg 

ngày 10/02/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Ban hành danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo; đồng thời, qua 

khảo sát thực tế các khoản thu tại các 

cơ sở giáo dục, đơn vị chủ trì soạn 

thảo Nghị quyết đã sàn lọc những 

khoản thu và xin ý kiến các đơn vị 

trong ngành giáo dục và các cơ quan 

chức năng. 

2. Xây dựng mức thu 

- Đơn vị chủ trì xây dựng Nghị quyết 

đã trình xin ý kiến UBND tỉnh thuê 

đơn vị tư vấn xây dựng Phương án giá 

và được UBND tỉnh chấp thuận tại 

Công vă số 5653/UBND-KGVX ngày 

26/8/2022 của UBND tỉnh Cà Mau về 

việc thuê tư vấn lập phương án giá 

xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân 

dân. 

- Đơn vị chù trì soạn thảo đã ký hợp 

đồng với Trung tâm dịch vụ tài chính 

công thuộc Sở Tài chính Cà Mau thuê 

đơn vị lập phương án giá. Trong quá 

trình thực hiện 02 bên đã phối hợp, 

cũng như khảo sát thực tế tại một số 

đơn vị để việc xây dựng phương án 

giá phù hợp với tình hình thực tế của 

tỉnh Cà Mau. 

+ Tham khảo giá đã thu của các đơn 

vị trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau; 

+ Tham khảo giá của một số tỉnh; 
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TT Ý kiến thẩm định Ý kiến tiếp thu, giải trình 

+ Tham khảo giá thực tế ngoài thị 

trường; 

+ Tham khảo giá một số khoản thu 

của các cơ sở giáo dục đóng trên địa 

bàn tỉnh. 

- Trên cơ sở Phương án giá do đơn vị 

tư vấn lập, Sở Giáo dục và Đào tạo đã 

trình Sở Tài chính thẩm định theo quy 

định. Bên cạnh đó, sau khi có phương 

án giá, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức lấy ý kiến của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh; Sở Tài chỉnh và đối 

tượng bị tác động. Tổng số cha mẹ 

học sinh được lấy ý kiến: 200.805 

người; trong đó, đồng ý  177.233 

người (chiếm 88,26%), không đồng ý 

23.572 (chiếm 17,74%). 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của 

Sở Tư pháp và đã điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban nhân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Sở Tư pháp (để biết); 
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; 
- Lưu: VT, MNPT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Thanh Vũ 
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