
 

 

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:        /BC-SGDĐT Cà Mau, ngày     tháng 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO 
Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết quy 

định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

thường xuyên công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau  

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 

 

 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 128/BC-STP ngày 07/3/2023 của Sở Tư 

pháp về thẩm định Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 

2022 - 2023 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 
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Tại mục 4 của Báo cáo thẩm định số 

128/BC-STP ngày 07/3/2023: 

Về cơ bản, Sở Tư pháp thống nhất 

nội dung quy định của dự thảo Nghị quyết. 

Tuy nhiên, để nội dung dự thảo Nghị quyết 

được chặt chẽ, cũng như để Ủy ban nhân 

dân tỉnh có cơ sở xem xét, quyết định trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Sở Tư 

pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải 

trình rõ cơ sở quy định của từng “mức thu 

học phí” đối với từng “cấp học”. 

 

Sở GDĐT có ý kiến như sau:  

Thực hiện Nghị quyết số 

165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của 

Chính phủ về học phí đối với cơ sở 

giáo dục và đào tạo công lập năm 

học 2022 - 2023, cơ quan soạn thảo 

đề xuất mức học phí bằng với mức 

học phí năm học 2021 - 2022. Dó 

đó, mức thu học phí theo dự thảo 

Nghị quyết đúng theo Điều 3 Nghị 

quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 

04/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định mức thu học phí đối 

với giáo dục mầm non, phổ thông 

công lập năm học 2021 - 2022 và 

năm học 2022 - 2023 trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau. 
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Tại mục 4 của Báo cáo thẩm định số  

128/BC-STP ngày 07/3/2023: 

Đề nghị áp dụng đúng quy định tại 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định 

Tiếp thu, điều chỉnh vào dự thảo 

Nghị quyết. 
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TT Ý kiến thẩm định Ý kiến tiếp thu, giải trình 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật. Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng 

thời, hoàn chỉnh lại lỗi chính tả cho chặt 

chẽ. 

 

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 Nghị quyết và các văn bản có 

liên quan trình Ủy ban nhân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban 

hành./. 

 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Sở Tư pháp (để biết); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, MNPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Thanh Vũ 
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