
 

 

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:           /BTH-SGDĐT 

 
Cà Mau, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

 

 

 

BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý 

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 
 

 

Căn cứ Công văn số 1239/UBND-KGVX ngày 28/02/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tham mưu xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh 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. 

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 về mức 

thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công 

lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; để đảm bảo tính pháp lý và 

tính khả thi của Nghị quyết theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 

văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia góp ý 02 dự thảo văn 

bản nêu trên. 

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được ý kiến góp ý của 34 đơn 

vị có liên quan và tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý, 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 

01 Sở Tư pháp 

488/STP-

XDKT&TDT

HPL 

1. Thẩm quyền và 

hình thức ban hành văn 

bản  

Việc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành “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 

2022 - 2023 trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau” là cần 

1. Thẩm quyền và 

hình thức ban hành 

văn bản: 

Tiếp thu theo góp ý. 

2. Đối với dự thảo 

văn bản: 

Tiếp thu, hiệu chỉnh 

theo góp ý. 

3. Về ngôn ngữ và 

kỹ thuật soạn thảo văn 

bản  

Tiếp thu theo góp ý. 
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thiết, phù hợp với ý kiến 

của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại 

Công văn số 28/HĐND-

TT ngày 27/2/2023 và 

Công văn số 

1239/UBND-KGVX 

ngày 28/2/2023 của Chủ 

tịch UBND tỉnh.  

2. Đối với dự thảo 

văn bản:  

- Căn cứ ban hành 

văn bản:  

+ Đề nghị cơ quan 

soạn thảo nghiên cứu, bổ 

sung “Căn cứ Nghị định 

số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27 tháng 8 năm 2021 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; 

giá dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo”.  

+ Tại căn cứ thứ 6 

(Từ trên xuống): Thay 

thế cụm từ “Căn cứ” 

bằng cụm từ “thực hiện” 

sẽ phù hợp với khoản 1 

Điều 61 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 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, thống nhất 

cách ghi ngày tháng năm 

ban hành văn bản.  

- Điều 2 (Đối tượng 

áp dụng): cơ quan chủ trì 

soạn thảo có thể điều 

chỉnh theo hướng: “1. 

Trẻ em mầm non, học 

sinh phổ thông đang học 

tại các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ 

thông công lập và học 
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viên đang theo học tại 

Trung tâm giáo dục 

thường xuyên theo 

chương trình giáo dục 

phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau; 2. Trung 

tâm giáo dục thường 

xuyên tỉnh, các cơ sở 

giáo dục mầm non, 2 

giáo dục phổ thông công 

lập trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau; 3. Các tổ chức, cá 

nhân có liên quan.”  

3. Về ngôn ngữ và kỹ 

thuật soạn thảo văn bản  

Đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo rà soát, thực 

hiện đúng theo quy định 

tại Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

và Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

02 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 

207/SKHCN-

VP 

- Tuy nhiên, tại phần 

căn cứ ban hành văn bản, 

đề xuất ghi đầy đủ trích 

yếu nội dung văn bản 

(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) theo 

quy định tại điểm a 

khoản 6 mục II Phụ lục I 

kèm theo Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ 

Tiếp thu, hiệu chỉnh 

theo góp ý. 



2 

 

về công tác văn thư. 

03 Sở Tài chính 
696/STC-

QLNS 
Thống nhất với dự thảo 

 

 

04 
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

515/LĐTBXH-

GDNN&VL 
Thống nhất với dự thảo  

05 
Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

712/SNN-

TCHC 

- Tuy nhiên, để dự 

thảo Nghị quyết được 

hoàn thiện hơn Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn có ý kiến góp 

ý như sau: Đề nghị cơ 

quan soạn thảo Nghị 

quyết xem xét, bổ sung 

thêm nội dung cụ thể 

liên quan đến “Đối 

tượng được miễn học 

phí” được quy định tại 

Điều 15 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 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; giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo vào Điều 3 và 

Điều 4 của dự thảo Nghị 

quyết 

- Giữ nguyên theo 

dự thảo Nghị quyết. 

Do Điều 15, Mục I, 

Chương IV Nghị 

định số 81/2021/NĐ-

CP quy định: “Đối 

tượng được miễn 

học phí” đã được cụ 

thể và thực hiện trực 

tiếp theo quy định. 

06 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
515/SKHĐT-

TTr 
Thống nhất với dự thảo  

07 
Sở Thông tin và truyền 

thông 

329/STTTT-

VP 
Thống nhất với dự thảo  

08 
Sở Văn hóa, thể thao và 

du lịch 

607/SVHTTD

L-VP 
Thống nhất với dự thảo  

09 Ban Dân tộc 146/BDT Thống nhất với dự thảo  

10 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh Cà Mau 

2246/MTTQ-

BTT 
Thống nhất với dự thảo  

11 
Ủy ban nhân dân huyện 

Ngọc Hiển 

487/UBND-

VX 
Thống nhất với dự thảo  

12 
Ủy ban nhân dân huyện 

Thới Bình 
598/UBND Thống nhất với dự thảo  
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13 
Ủy ban nhân dân huyện 

Trần Văn Thời 

897/UBND-

VP 
Thống nhất với dự thảo  

14 
Ủy ban nhân dân huyện 

Cái Nước 
822/UBND Thống nhất với dự thảo  

15 
Phòng GD&ĐT Thành 

phố Cà Mau 
160/PGDĐT Thống nhất với dự thảo  

16 
Phòng GD&ĐT huyện 

U Minh 

51/BC-

PGDĐT 
Thống nhất với dự thảo  

17 
Phòng GD&ĐT huyện 

Trần Văn Thời 
100/PGDĐT Thống nhất với dự thảo  

18 
Phòng GD&ĐT huyện 

Thới Bình 

25/BC-

PGD&ĐT 
Thống nhất với dự thảo  

19 
Phòng GD&ĐT huyện 

Đầm Dơi 
151/PGDĐT Thống nhất với dự thảo  

20 
Phòng GD&ĐT huyện 

Cái Nước 

38/BC-

PGDĐT 
Thống nhất với dự thảo  

21 
Phòng GD&ĐT huyện 

Năm Căn 

37/BC-

PGDĐT 
Thống nhất với dự thảo  

22 
Phòng GD&ĐT huyện 

Ngọc Hiển 
98/PGDĐT Thống nhất với dự thảo  

23 
Trường THCS&THPT 

Tân Lộc 

40/BC-

THCS&THPT.

TL 

Thống nhất với dự thảo  

24 
Trường THPT Hồ Thị 

Kỷ 
14/BC-THPT Thống nhất với dự thảo  

25 
Trường THPT Thới 

Bình 
30/BC-THPT Thống nhất với dự thảo  

26 
Trường THPT Đầm 

Dơi 

10/BC-

THPTDD 
Thống nhất với dự thảo  

27 
Trường THPT Phú 

Hưng 
20/GY-THPT Thống nhất với dự thảo  

28 
Trường THPT Khánh 

Lâm 

10/BC-

THPTKL 
Thống nhất với dự thảo  

29 
Trường THCS&THPT 

Khánh An 
68/BC-PTKA Thống nhất với dự thảo  

30 
Trường THPT Cái 

Nước 

02/CV-

THPTCN 
Thống nhất với dự thảo  

31 Trường THPT Phú Tân 
80/BC-

THPT.PT 
Thống nhất với dự thảo  

32 
Trường THCS&THPT 

Tân Bằng 

25/BC-

THCSTHPT.T

B 

Thống nhất với dự thảo  

33 
Trường THPT Trần 

Văn Thời 
56/THPT Thống nhất với dự thảo  

34 Trường THPT Viên An 20/THPT Thống nhất với dự thảo  

Đã có 34 đơn vị có kiến đối với dự thảo nêu trên, trong đó có 31 đơn vị 

thống nhất với dự thảo, không góp ý thêm và có 03 đơn vị có ý kiến góp ý.   

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý 

của các đơn vị có liên quan và đã chỉnh sửa hoàn thiện lại dự thảo trình Ủy ban 
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nhân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./. 

 

Nơi nhận:   
- Sở Tư pháp (thẩm định); 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố Cà Mau; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố Cà Mau; 

- Các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT; 

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; 

- Phòng chuyên, nghiệp vụ Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Thanh Vũ 
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