
 

 

 

 

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: 4228 /BC-SGDĐT 

 
Cà Mau, ngày 10 tháng 11 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO  

Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý 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 

(Lấy ý kiến đơn vị có liên quan và đối tượng bị tác động) 
 

 

Thực hiện Công văn số 2389/UBND-KGVX ngày 27/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết 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. 

Căn cứ Công văn số 1130/STP-XDKT&TDTHPL ngày 08/6/2022 của Sở Tư 

pháp về việc hoàn thiện hồ sơ 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 đã hoàn thành dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 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; để đảm bảo tính pháp lý và tính khả thi 

của Nghị quyết theo quy định và ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã 

ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và đối tượng bị tác động 

góp ý 02 dự thảo nêu trên. 

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã nhận được văn bản góp ý 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở Tài chỉnh và văn bản tổng hợp kết quả lấy ý 

kiến đối tượng bị tác động có liên quan đến dự thảo Nghị quyết của 9 Phòng 

GD&ĐT huyện, thành phố Cà Mau và 33 đơn vị trường học trực thuộc có góp ý 

cho văn bản dự thảo. 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 GD&ĐT báo cáo tóm tắt, trình bày ý kiến tiếp thu, điều chỉnh cụ thể 

như sau: 

TT Đơn vị 
Số, ký hiệu 

văn bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

I. Các đơn vị có liên quan 

01 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ 

quốc tỉnh 

1998/MTTQ-

BTT  

ngày 

09/11/2022 

Thống nhất với dự thảo  
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu 

văn bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

02 
Sở Tài 

chính 

4142/STC-

HCSN  

ngày 

08/11/2022 

Tại dự thảo Tờ trình: Đối 

với “sự cần thiết ban hành 

văn bản”, 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 đang 

thực hiện theo Nghị quyết số 

09/2020/NQ-HĐND ngày 

09/10/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. Do đó, việc 

ban hành Nghị quyết thay 

thế Nghị quyết nêu trên, Sở 

Giáo dục và Đào tạo cần báo 

cáo sự cần thiết, nguyên 

nhân thay thế; 

Tại dự thảo Nghị quyết: 

Trên cơ sở Phương án giá 

kèm theo Công văn 

số 2981/SGDĐT ngày 

14/10/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Sở Tài chính đã 

thẩm định tại Báo cáo số 

294/BC-STC ngày 

04/11/2022; theo đó, tại cột 

“Mức thu” được chia theo 

địa bàn “các phường, thị 

trấn” và địa bàn các “xã”. 

Tuy nhiên, qua rà soát Phụ 

lục kèm theo dự thảo Nghị 

quyết thì danh mục được 

chia theo địa bàn 

“Huyện/thành phố” và địa 

bàn “xã”. Vì vậy, Sở Tài 

chính đề nghị Sở Giáo dục 

và Đào tạo rà soát, điều 

chỉnh cho phù hợp. 

- Đã tiếp thu, bổ sung 

vào dự thảo Tờ trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đã điều chỉnh 

2. Các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố Cà Mau 

1 

Phòng 

GD&ĐT 

thành phố 

Cà Mau 

420/PGDĐT 

ngày 

09/11/2022 

Có 1922/35.363 ý kiến 

không thống nhất. Đa số ý 

kiến đồng ý với dự thảo, có 

ý kiến thêm:  

- Mức thu cao đối với chi 

làm thêm giờ cho cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên 

 

 

 

 

 

Đây là mức thu tối đa, nhà 

trường, cha mẹ học sinh 

bàn bạc, thống nhất với 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu 

văn bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

phục vụ bán trú;  

- Tiền ăn không nên 

tăng vì mức thu cũ 

như vậy đã hợp lý vì hoàn 

cảnh gia đình khó khăn ở với 

ông bà; có ý kiến của phụ 

huynh tăng tiền ăn lên từ 

33.000đ đến 38.000đ là phù 

hợp hơn do thu thấp không 

bố trí bữa ăn đủ dinh dưỡng 

cho trẻ. 

nhà trường, đơn vị cung 

cấp dịch vụ mức thu thấp 

hơn sao cho phù hợp với 

điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

 

2 

Phòng 

GD&ĐT 

huyện Trần 

Văn Thời 

208/PGDĐT 

ngày 

08/11/2022 

Có 3.887/27.337 ý kiến 

không thống nhất: mức thu 

cao so với thu nhập của 

người dân địa phương và 

không có nhu cầu bồi dưỡng. 

- Đây là mức thu tối đa, 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 

thấp hơn sao cho phù hợp 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

- Mức thu tiếng Anh tăng 

cường do người nước 

ngoài đã tiếp thu, điều 

chỉnh  

3 

Phòng 

GD&ĐT 

huyện Thới 

Bình 

162/BC-

PGDĐT 

ngày 

08/11/2022 

Có 3.861/20.882 ý kiến 

không thống nhất: mức thu 

cao so với thu nhập của 

người dân. 

- Đây là mức thu tối đa, 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 

thấp hơn sao cho phù hợp 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

- Mức thu tiếng Anh tăng 

cường do người nước 

ngoài đã tiếp thu, điều 

chỉnh 

4 

Phòng 

GD&ĐT 

huyện Đầm 

Dơi 

297/PGDĐT 

ngày 

08/11/2022 

Có 2.598/20.374 ý kiến 

không thống nhất: Một số 

đối tượng khó khăn không 

có điều kiện đóng góp. 

- Đây là mức thu tối đa, 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 

thấp hơn sao cho phù hợp 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

- Mức thu tiếng Anh tăng 

cường do người nước 

ngoài đã tiếp thu, điều 

chỉnh 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu 

văn bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

5 

Phòng 

GD&ĐT 

huyện Năm 

Căn 

256/BC-

PGDĐT 

ngày 

08/11/2022 

Có 789/8.723 ý kiến không 

thống nhất: mức thu tiền ăn 

trẻ mầm non đối với khu vực 

xã do thu nhập của người 

dân thấp, kinh tế gia đình 

khó khăn. 

- Đây là mức thu tối đa, 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 

thấp hơn sao cho phù hợp 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

- Mức thu tiếng Anh tăng 

cường do người nước 

ngoài đã tiếp thu, điều 

chỉnh 

6 

Phòng 

GD&ĐT 

huyện U 

Minh 

231/BC-

PGDĐT 

ngày 

08/11/2022 

Có 0/9.321/ ý kiến không 

thống nhất. Tuy nhiên có ý 

kiến thêm: mức thu cao so 

với thu nhập của người dân 

- Đây là mức thu tối đa, 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 

thấp hơn sao cho phù hợp 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

- Mức thu tiếng Anh tăng 

cường do người nước 

ngoài đã tiếp thu, điều 

chỉnh 

7 

Phòng 

GD&ĐT 

huyện Phú 

Tân 

1130/PGDĐ

T 

ngày 

08/11/2022 

Có 130/16.134/ ý kiến không 

thống nhất.  

1. Tiền sinh hoạt (điện, nước 

sinh hoạt, nước uống) chưa 

thấy quy định mức thu của 

cấp Tiểu học và THCS. Đề 

xuất mức thu hỗ trợ giống 

như cấp học Mầm non.  

2. Ghế ngồi dùng để sinh 

hoạt dưới cờ, hoạt động giáo 

dục trong nhà trường (đối 

với học sinh đầu cấp) là 

30.000/đồng/học sinh/năm là 

chưa phù hợp, đề nghị tăng 

lên 50.000/đồng/học 

sinh/năm (đối với học sinh 

đầu cấp). 

- Đã đưa vào dự thảo 

nhưng Sở Tài chính 

không thẩm định giá 

 

 

 

 

 

- Giữ nguyên theo dự 

thảo Nghị quyết, đây là 

mức thu hợp lý 

 

8 

Phòng 

GD&ĐT 

huyện Cái 

Nước 

131/PGDĐT 

ngày 

08/11/2022 

Có 3.850/17.994 ý kiến 

không thống nhất: mức thu 

cao đời sống của người dân 

còn khó khăn. 

- Đây là mức thu tối đa, 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 

thấp hơn sao cho phù hợp 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu 

văn bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

- Mức thu tiếng Anh tăng 

cường do người nước 

ngoài đã tiếp thu, điều 

chỉnh 

9 

Phòng 

GD&ĐT 

huyện Ngọc 

Hiển 

610/PGDĐT 

ngày  

09/11/2022 

Có 1.853/10.508 ý kiến 

không thống nhất:  

1. Không có thiết bị di động 

để sử dụng sổ liên lạc điện 

tử;  

2. Đối với cấp Tiểu học thu 

1.000 đồng 1/học sinh/bài là 

không đủ, đề nghị thu lên 

2.000 đồng/1 học sinh/1 bài. 

3. Đối với cấp Trung học cơ 

sở thu 2.000 đồng 1/học sinh 

/bài là không đủ, đề nghị thu 

lên 3.000 đồng /1 học sinh/1 

bài. 

- Đây là quy định chung, 

phụ thuộc nhu cầu sử 

dụng của cha mẹ học 

sinh 

 

- Giữ nguyên theo thảo 

Nghị quyết 

 

- Giữ nguyên theo thảo 

Nghị quyết do mức này 

đảm bảo chi phí cho 1 

bài kiểm tra 

3. Các đơn vị, trường học trực thuộc 

1 

Trường 

THPT 

Chuyên 

Phan Ngọc 

Hiển 

102/CV-

CPNH 

ngày 

08/11/2022 

Có 180/1.058 ý kiến không 

thống nhất. Một vài nội dung 

thu cao. 

Đây là mức thu tối đa, nhà 

trường, cha mẹ học sinh 

bàn bạc, thống nhất với 

nhà trường, đơn vị cung 

cấp dịch vụ mức thu thấp 

hơn sao cho phù hợp với 

điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

2 

Trường 

THPT Hồ 

Thị Kỷ 

52/BC-

THPTHTK 

ngày 

08/11/2022 

Có 35/1.625 ý kiến không 

thống nhất: Mức thu cao đối 

với một số mục: 

- Ghế ngồi dùng để ngồi sinh 

hoạt dưới cờ, hoạt động giáo 

dục trong nhà trường (đối 

với học sinh đầu cấp);  

- Khoản thu giấy thi, giấy 

nháp, photo đề kiểm tra, thi 

giữa kỳ, cuối kỳ  

- Sổ liên lạc điện tử (bao 

gồm học bạ điện tử, chữ ký 

số) 

- Chi trả cho giáo viên người 

Việt Nam giảng dạy tiếng 

Anh.  

 

- Đây là mức thu tối đa, 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 

thấp hơn sao cho phù hợp 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

 

- Mức thu tiếng Anh tăng 

cường do người nước 

ngoài đã tiếp thu, điều 

chỉnh 

3 Trường 122/THPT Có 530/3.038 ý kiến không - Đây là mức thu tối đa, 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu 

văn bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

THPT Cà 

Mau 

ngày 

08/11/2022 

thống nhất:  

Ý kiến khác về: Chương 

trình phát triển năng khiếu 

nghệ thuật: 13.000đ/tiết/học 

sinh 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 

thấp hơn sao cho phù hợp 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

- Mức thu tiếng Anh tăng 

cường do người nước 

ngoài đã tiếp thu, điều 

chỉnh 

4 

Trường 

THPT 

Nguyễn 

Việt Khái 

141/BC-

THPTNVK 

ngày 

07/11/2022 

Có 6/861 ý kiến không thống 

nhất: Trả tiền Giáo viên 

người Việt Nam và nước 

ngoài giảng dạy tiếng Anh 

cao. 

Tiếp thu, điều chỉnh 

5 

Trường 

THCS & 

THPT Lý 

Văn Lâm 

29/THPT 

ngày 

07/11/2022 

Có 61/1.989 ý kiến không 

thống nhất. Vì một số có 

mức thu còn cao. 

- Đây là mức thu tối đa, 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 

thấp hơn sao cho phù hợp 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

- Mức thu tiếng Anh tăng 

cường do người nước 

ngoài đã tiếp thu, điều 

chỉnh 

6 

Trường 

THPT Tắc 

Vân 

288/BC-

THPT.TV 

ngày 

08/11/2022 

Có 95/1.463 ý kiến không 

thống nhất: 

1. Giáo viên người nước 

ngoài giảng dạy có 46 phụ 

huynh không đồng ý mức 

thu của Nghị quyết 

2. Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp có 9 phụ 

huynh không đồng ý và nêu 

cầu nên nêu cụ thể giá như 

các mục khác. 

3. Các chương trình phát 

triển năng khiếu thể thao 

(bơi lội, bóng đá, bóng bàn, 

cầu lông,...) 27 phụ huynh 

không đồng ý. 

4. Các chương trình phát 

triển năng khiếu ghệ thuật 

(âm nhạc, mỹ thuật,...) có 5 

- Mức thu tiếng Anh tăng 

cường do người nước 

ngoài đã tiếp thu, điều 

chỉnh 

 

- Tùy theo nội dung, 

chương trình hoạt động có 

mức giá khác nhau 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu 

văn bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

phụ huynh không đồng ý 

5. Vệ sinh Trung học cơ sở 

và trung học phổ thông có 8 

phụ huynh không đồng ý, lý 

do “không khả năng” 

7 

Trường 

THPT Thới 

Bình 

87/BC-

THPTTB 

ngày 

25/5/2022 

Có 12/1.164 ý kiến không 

thống nhất. Vì một số có 

mức thu còn cao.  

 

 

 

 

Vệ sinh trường học (khu vực 

chung cho học sinh): THCS 

và THPT tăng lên 40.000đ 

- Đây là mức thu tối đa, 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 

thấp hơn sao cho phù hợp 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

- Mức thu theo dự thảo 

Nghị quyết là phù hợp 

8 

Trường 

THPT Tân 

Bằng 

121/THCS-

THPTTB 

ngày 

08/11/2022 

Có 0/1.165 ý kiến không 

thống nhất. 
 

9 

Trường 

THPT 

Nguyễn 

Văn 

Nguyễn 

44/THPTNV

N 

ngày 

08/11/2022 

Có 129/986 ý kiến không 

thống nhất. 

1. Tổ chức bồi dưỡng 

chương trình tiếng Anh tăng 

cường cho học sinh phổ 

thông 

2. Tổ chức các hoạt động 

giáo dục bổ trợ, bồi dưỡng 

năng khiếu học sinh,… 

ngoài giờ 

học chính khóa  

3.Các hoạt động hỗ trợ 

 

 

 

 

- Đã tiếp thu, điều chỉnh 

mức thu 

 

 

- Đây là hoạt động tự 

nguyện, theo nhu cầu của 

học sinh. 

 

 

 

 

 

10 

Trường 

THCS & 

THPT Tân 

Lộc 

96/THPT.TL 

ngày 

8/11/2022 

Có 525/1.603 ý kiến không 

thống nhất.  

Tổ chức bồi dưỡng chương 

trình tiếng Anh tăng cường 

cho học sinh THCS và 

THPT: Mức thu cao. 

Đã tiếp thu, điều chỉnh 

11 

Trường 

THPT U 

Minh 

113/BC-

THPTUM 

ngày 

08/11/2022 

Có 383/537 ý kiến không 

thống nhất.  

1. Giáo viên người bước 

ngoài giảng dạy: Chưa cần 

thiết 

2. Hoạt động trải nghiệm: Ít 

Đây là quy định chung 

cho toàn tỉnh và là hoạt 

động tự nguyện, theo nhu 

cầu của học sinh. 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu 

văn bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

có nhu cầu 

3. Phát triển năng khiếu: 

Chưa cần thiết 

12 

Trường 

THPT 

Khánh Lâm 

34/BC-

THPTKL 

ngày 

07/11/2022 

Có 0/843 ý kiến không thống 

nhất. 
 

13 

Trường 

THCS & 

THPT 

Khánh An 

132/BC-

PTKA 

ngày 

08/11/2022 

Có 105/913/ ý kiến không 

thống nhất. Không đồng ý 

với khoản thu ngoài học phí, 

gia đình khó khăn 

Đây là quy định chung 

cho toàn tỉnh 

14 

Trường 

THPT Trần 

Văn Thời 

306/BC-

THPT 

ngày 

08/11/2022 

Có 310/1.055/ ý kiến không 

thống nhất.  

1. Tổ chức bồi dưỡng 

chương trình tiếng Anh tăng 

cường cho học sinh THPT: 

Mức thu cao. 

2. Các chương trình phát 

triển năng khiếu thể thao, 

nghệ thuật: Chỉ áp dụng đối 

với những đối tượng có nhu 

cầu. 

3. Các hoạt động hỗ trợ: 

Mức thu cao. 

 

- Đã tiếp thu, điều chỉnh  

 

 

- Đây là mức thu tối đa, 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 

thấp hơn sao cho phù hợp 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

15 

Trường 

THPT 

Huỳnh Phi 

Hùng 

55/BC-

THPT.HPH 

ngày 

08/11/2022 

Có 07/567/ ý kiến không 

thống nhất. Khoản thu giấy 

thi, giấy nháp, photo đề kiểm 

tra, thi giữa kỳ, cuối kỳ 

THPT 3.000đ là cao. 

Đây là khoản thu tối đa, 

tùy theo bài kiểm tra, nhà 

trường sẽ tính toán chi 

phí nhưng không cao hơn 

định mức 

16 

Trường 

THPT Sông 

Đốc 

135/BC-

THPT 

ngày 

08/11/2022 

Có 30/1.009/ ý kiến không 

thống nhất. Một số dịch vụ 

Học sinh không có nhu cầu, 

chỉ cần tự học qua internet. 

Đây là hoạt động tự 

nguyên, theo nhu cầu của 

học sinh, cha mẹ học 

sinh 

17 

Trường 

THPT 

Khánh 

Hưng 

134/THPT 

ngày 

08/11/2022 

Có 229/874 ý kiến không 

thống nhất. 

1. Khoản thu thực hiện 

chương trình, hoạt động giáo 

dục bổ trợ, bồi dưỡng 

năng khiếu học sinh ngoài 

chương trình, hoạt động giáo 

dục bắt buộc: 

- Tổ chức bồi dưỡng chương 

trình tiếng Anh tăng cường 

cho học sinh phổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là quy định chung 

cho toàn tỉnh và là hoạt 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu 

văn bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

thông: 

+ Một số phụ huynh không 

có nhu cầu bồi dưỡng. 

+ Giáo viên nước ngoài dạy: 

Một số phụ huynh cho rằng 

phí cao không có khả 

năng đối với phụ huynh 

vùng nông thôn, gia đình 

khó khăn, nghèo. 

- Tổ chức các hoạt động giáo 

dục bổ trợ, bồi dưỡng năng 

khiếu học sinh,… 

ngoài giờ học chính khóa và 

các chương trình phát triển 

năng khiếu thể thao, nghệ 

thuật: 

Một số phụ huynh cho rằng 

nên giảm mức thu xuống để 

phù hợp với học sinh 

vùng nông thôn. 

2. Các hoạt động hỗ trợ: 

- Khoản thu mua các loại đồ 

dùng, dịch vụ phục vụ học 

tập, hoạt động giáo 

dục (thẻ học sinh, ghế ngồi, 

nước uống, sổ liên lạc điện 

tử): 

+ Ghế ngồi dùng để ngồi 

sinh hoạt dưới cờ, hoạt động 

giáo dục trong nhà 

trường một số phụ huynh 

cho rằng mức thu như thế là 

chưa phù hợp. 

+ Phí sổ liên lạc điện tử, vệ 

sinh trường học một số phụ 

huynh cho rằng phí 

như vậy là cao. 

- Khoản thu giấy thi, giấy 

nháp, photo đề kiểm tra, thi 

giữa kỳ, cuối kỳ: 

Một số phụ huynh cho rằng 

đối với THCS nên 1.000 

đồng/học sinh/1 bài và 

THPT nên 2.000 đồng/học 

sinh/1 bài.   

động tự nguyện, theo nhu 

cầu của học sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là những nội dung 

rất thiết thực và phục vụ 

trực tiếp cho học sinh 

 

 

 

 

Mức thu như trong dự 

thảo Nghị quyết là phù 

hợp 

18 Trường 207/THPT.V Có 46/887 ý kiến không Đây là mức thu tối đa, nhà 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu 

văn bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

THPT Võ 

Thị Hồng 

TH 

ngày 

08/11/2022 

thống nhất. Mức thu hơi cao, 

gia đình học sinh có kinh tế 

khó khăn. 

trường, cha mẹ học sinh 

bàn bạc, thống nhất với 

nhà trường, đơn vị cung 

cấp dịch vụ mức thu thấp 

hơn sao cho phù hợp với 

điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

19 

Trường 

THPT Đầm 

Dơi 

78/BC-

THPĐD 

ngày 

08/11/2022 

Có 0/1.700 ý kiến không 

thống nhất. 
 

20 

Trường 

THPT Thái 

Thanh Hòa 

28/THPT.TT

H 

ngày 

08/11/2022 

Có 43/1.141 ý kiến không 

thống nhất: mức thu cao (chi 

Giáo viên người nước ngoài 

giảng dạy tiếng Anh) 

Mức thu tiếng Anh tăng 

cường do người nước 

ngoài đã tiếp thu, điều 

chỉnh 

21 

Trường 

THPT Tân 

Đức 

141/THPTT

Đ 

ngày 

08/11/2022 

Có 140/344 ý kiến không 

thống nhất, các mục:  

- Tổ chức bồi dưỡng chương 

trình tiếng Anh tăng cường 

cho học sinh phổ thông; 

- Tổ chức các hoạt động giáo 

dục bổ trợ, bồi dưỡng năng 

khiếu học sinh,… ngoài giờ 

học chính khóa;  

- Các chương trình phát triển 

năng khiếu thể thao, nghệ 

thuật. 

Đây là những nội dung 

thu áp dụng chung cho 

toàn tỉnh 

22 

Trường 

THPT 

Quách Văn 

Phẩm 

72/THPT 

ngày 

08/11/2022 

Có 0/590 ý kiến không thống 

nhất. 
 

23 

Trường 

THCS&TH

PT Nguyễn 

Huân 

39/THCS&T

HPTNH 

ngày 

08/11/2022 

Có 230/522 ý kiến không 

thống nhất. Mức thu khá 

cao:  

1. Giáo viên người nước 

ngoài giảng dạy 

2. Giáo dục kỹ năng sống, tư 

vấn tâm lý học đường 

3. Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 

4. Các chương trình phát 

triển năng khiếu thể thao 

(bơi lội, bóng đá, bóng bàn, 

cầu 

lông,...) 

5. Các chương trình phát 

Đây là mức thu tối đa, nhà 

trường, cha mẹ học sinh 

bàn bạc, thống nhất với 

nhà trường, đơn vị cung 

cấp dịch vụ mức thu thấp 

hơn sao cho phù hợp với 

điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu 

văn bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

triển năng khiếu ghệ thuật 

(âm nhạc, mỹ thuật,...) 

6. Ghế ngồi dùng để ngồi 

sinh hoạt dưới cờ, hoạt động 

giáo dục trong nhà trường 

(đối với học sinh đầu cấp) 

24 

Trường 

THPT Cái 

Nước 

07/GY-

THPT 

ngày 

08/11/2022 

Có 723/1.875 ý kiến không 

thống nhất: mức thu khá cao. 

- Đây là mức thu tối đa, 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 

thấp hơn sao cho phù hợp 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

- Mức thu tiếng Anh tăng 

cường do người nước 

ngoài đã tiếp thu, điều 

chỉnh 

25 

Trường 

THPT Phú 

Hưng 

201/THPTP

H 

ngày 

08/11/2022 

Có 132/1.139 ý kiến không 

thống nhất. Thu giấy thi và 

ghế ngồi hơi cao. 

- Đây là mức thu tối đa, 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 

thấp hơn sao cho phù hợp 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương, 

thực tế của trường. 

26 

Trường 

THPT Phú 

Tân 

523/BC-

THPT.PT 

ngày 

10/11/2022 

Có 286/674 ý kiến không 

thống nhất. Các khoản thu 

khá cao, chưa hợp lý, một số 

dịch vụ chưa có nhu cầu 

- Đây là mức thu tối đa, 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 

thấp hơn sao cho phù hợp 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

- Mức thu tiếng Anh tăng 

cường do người nước 

ngoài đã tiếp thu, điều 

chỉnh 

27 

Trường 

THPT 

Nguyễn Thị 

Minh Khai 

126/THPT 

ngày 

08/11/2022 

Có 286/777 ý kiến không 

thống nhất. Mức thu quá cao 

so với thu nhập của người 

dân, đặc biệt vùng nông 

thôn, vùng khó khăn; tâm lý 

e ngại năng lực GV nước 

ngoài (văn hoá giao tiếp, bản 

sắc,..); một số dịch vụ học 

- Đây là mức thu tối đa, 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 

thấp hơn sao cho phù hợp 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

- Mức thu tiếng Anh tăng 



12 

 

TT Đơn vị 
Số, ký hiệu 

văn bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

sinh không có nhu cầu cường do người nước 

ngoài đã tiếp thu, điều 

chỉnh 

28 

Trường 

THCS-

THPT Vàm 

Đình 

135BC-

THPT.PT 

ngày 

08/11/2022 

Có 81/815 ý kiến không 

thống nhất. 

1. Mức trả cho giáo viên là 

người nước ngoài giảng dạy 

là khá cao so với giáo 

viên địa phương là chưa hợp 

lí. 

2. Mức chi trả cho các 

chương trình phát triển năng 

khiếu thể thao (bơi lội, 

bóng đá, bóng bàn, cầu 

lông,...) là thấp cần nâng lên 

cho hợp lí, đề nghi nâng lên 

15.000đ//học sinh/tiết 

3. Thẻ học sinh 15.000đ/học 

sinh/năm là chưa hợp lí vì 

thẻ này nên sử dụng 

hết một cấp học để tránh 

lãng phí tiền của dân. 

- Đây là mức thu tối đa, 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 

thấp hơn sao cho phù hợp 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

 

- Mức thu theo dự thảo 

Nghị quyết là phù hợp 

 

- Đã điều chỉnh: 

15.000đ/thẻ (việc sử dụng 

cho 1 năm hay cho cả 

khóa học do nhà trường 

quyết định) 

 

29 

Trường 

THPT Phan 

Ngọc Hiển 

167/BC-

THPT.PNH 

ngày 

08/11/2022 

Có 0/1.551 ý kiến không 

thống nhất. 
 

30 

Trường 

THPT Viên 

An 

125/THPT 

ngày 

08/11/2022 

Có 0/750 ý kiến không thống 

nhất. 
 

31 

Trường 

THPT Ngọc 

Hiển 

87/BC-

THPTNH 

ngày 

08/11/2022 

Có 20/354 ý kiến không 

thống nhất. 

1. Bồi dưỡng tăng cường 

tiếng anh cho học sinh. Lý 

do chung: Kinh tế khó khăn 

2. Các hoạt động bổ trợ giáo 

dục, bồi dưỡng năng khiếu 

cho học sinh ngoài giờ học 

chính khóa. Lý do chung: 

Không thật sự cần thiết và 

không có nhu cầu 

3. Các chương trình phát 

triển năng khiếu thể thao, 

nghệ thuật. Lý do chung: 

Không cần thiết, không có 

năng khiếu, không có nhu 

cầu. 

 

- Mức thu tiếng Anh tăng 

cường do người nước 

ngoài đã tiếp thu, điều 

chỉnh 

 

- Đây là quy định chung 

cho toàn tỉnh, chỉ thực 

hiện theo nhu cầu của học 

sinh, phụ huynh học sinh 

 

 

 

- Đây là mức thu tối đa, 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh bàn bạc, thống nhất 

với nhà trường, đơn vị 

cung cấp dịch vụ mức thu 
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TT Đơn vị 
Số, ký hiệu 

văn bản  
Nội dung góp ý 

Ý kiến giải trình, tiếp 

thu của Sở GD&ĐT 

4. Các hoạt động hỗ trợ về 

thu mua các loại đồ dùng, 

dịch vụ phục vụ học tập như: 

thẻ học sinh, ghế ngồi, liên 

lạc điện tử, đề thi, giấy thi. 

thấp hơn sao cho phù hợp 

với điều kiện thu nhập của 

người dân tại địa phương. 

 

32 

Trường PT 

Dân tộc nội 

trú tỉnh 

51/BC-

PTDTNT 

ngày 

08/11/2022 

Có 24/234 ý kiến không 

thống nhất.  

Về các hoạt động hỗ trợ: 

- Phụ huynh đề nghị không 

thu tiền “Vệ sinh trường 

học” ở cấp THPT; 

- Phụ huynh đề nghị thu “sổ 

liên lạc điện tử”  

50.000đ/HS/năm. 

 

 

 

- Đây là quy định chung 

cho toàn tỉnh, đơn vị 

không có nhu cầu thì 

không thu 

- Mức thu theo dự thảo 

Nghị quyết là phù hợp 

33 

Trường 

PTDT 

THCS Danh 

Thị Tươi 

201/BC-DTT 

ngày 

07/11/2022 

Có 0/83 ý kiến không thống 

nhất. 
 

34 

Trung tâm 

GDTX tỉnh 

Cà Mau 

532/TTGDT

X 

ngày 

08/11/2022 

Có 36/383 ý kiến không 

thống nhất. Thu tiền điện 

nước và thẻ học sinh cao. 

Đây là mức tối đa 

Sở GD&ĐT báo cáo kết quả tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý của các 

đơn vị có liên quan và đối tượng bị tác động; đồng thời chỉnh sửa hoàn thiện lại 

dự thảo báo cáo Sở Tư pháp thẩm định theo quy định./. 

 

Nơi nhận:   
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Tư pháp (thẩm định); 
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; 
- Lưu: VT, MNPT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Thanh Vũ 
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