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BÁO CÁO 

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 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

 

Thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi thông qua 

thành viên Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu 

các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) làm rõ thêm một số nội dung theo yêu cầu 

Chủ tịch UBND tỉnh, như sau: 

1. Về sự cần thiết 

Căn cứ khoản 3 Điều 7 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 

năm 2021 của Chính phủ 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”. Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP quy định: “Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, 

phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

ngoài học phí của cơ sở giáo dục; có cơ chế, chính sách khuyến khích, khen 

thưởng các tổ chức, cá nhân tại địa phương phối hợp với các cơ sở giáo dục 

công lập theo thẩm quyền quản lý trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục 

theo quy định của pháp luật”. 

Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 

09/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định 

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

công lập trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn, vướng mắc. Một số nội dung, 

định mức thu cho hoạt động bán trú không thể hiện hết trong Nghị quyết số 

09/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020; đồng thời, một số định mức thu thấp so 

với thực tiễn, chưa đáp ứng được khẩu phần ăn cho trẻ, học sinh, làm ảnh hưởng 

đến việc phát triển thể trạng, tinh thần của trẻ, học sinh trong tương lai. Do đó, 

để đảm bảo đầy đủ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn, không gây khó khăn cho 

việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, cần phải điều 
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chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của Hội 

đồng nhân nhân tỉnh. 

Hơn nữa, các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ trên đang được các đơn vị, trường học 

trên địa bàn tỉnh đang thực hiện theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh, do đó không có 

sự thống nhất giữa các cơ sở giáo dục, thiếu hành lang pháp lý, đôi lúc gây bức xúc 

trong dư luận. Việc 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. Đồng thời, 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 tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông của tỉnh. Đây là quy định mang tính lâu dài, mang tính tự nguyện, 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,... 

2. Nguyên tắc thực hiện các khoản thu:  

a) Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo quy 

định tại dự thảo Nghị quyết này là các khoản thu tự nguyện, có sự thỏa thuận 

giữa cơ sở giáo dục với cha mẹ học sinh. Các mức thu trên là mức thu tối đa. 

Tùy thuộc vào tình hình kinh tế từng địa phương (xã, huyện, thành phố), quy mô 

trường, lớp và theo nhu cầu đề xuất của cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục 

thỏa thuận với cha mẹ học sinh về chủ trương và mức thu cụ thể nhưng không 

vượt mức thu quy định tại Nghị quyết này; 

b) Các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch thu, chi cụ thể, xây dựng 

quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện thu, chi, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, 

hiệu quả và thanh quyết toán đúng quy định hiện hành; 

c) Ngoài các khoản thu được quy định tại Nghị quyết này và các khoản 

thu theo các 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; 

d) Thực hiện công khai các khoản thu, chi theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai 

đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và quy định 

khác của pháp luật có liên quan.  

3. Việc đề xuất các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục: 

3.1. Các khoản thu 

a) Các khoản thu hoạt động bán trú: 
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a1) Thu dịch vụ bán trú (không bao gồm tiền ăn, nước uống) 

- Thu tiền chi làm thêm giờ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục 

vụ bán trú  (ngoài giờ hành chính): Để quản lý tốt các hoạt động bán trú, đặc 

biệt là việc chăm sóc cho trẻ, học sinh vào giờ nghỉ trưa (từ khoảng 11 giờ 30 

phút đến 13 giờ 30 phút hằng ngày), nhà trưởng phải phân công thêm cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên để thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay chưa có cơ chế, 

chính sách gì để hỗ trợ cho đội ngũ này, gây khó khăn trong quá trình tổ chức 

bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

- Khoản thu mua sắm bổ sung vật dụng dùng chung phục vụ hoạt động bán trú 

như: bàn ăn, xoong, nồi, bếp ga, chén, đĩa, ly, các vật dụng khác (Có tính giá/tổng 

thời gian sử dụng/vật dụng nhằm đảm bảo công bằng mức thu/học sinh): Đây là 

khoản thu để mua sắm bổ sung thêm để phục vụ cho hoạt động bán trú tại cơ sở giáo 

dục cấp tiểu học có tổ chức nấu ăn bán trú do hiện nay cấp tiểu học không có đóng 

học phí nên nhà trường không có khoản nào để bổ sung cho mục chi này. 

a2) Thu tiền ăn bán trú 

- Mầm non: gồm 1 bữa ăn chính và 2 bữa ăn phụ (sáng, xế); 

- Tiểu học: gồm 1 bữa ăn chính và 1 bữa ăn phụ (xế). 

Nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con của cha mẹ học sinh, nhà trường tổ chức 

ăn bán trú cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học nhằm giúp cho cha mẹ học sinh 

thuận lợi trong công việc, lao động sản xuất. Trong những năm qua, nhu cầu gửi 

bán trú của cha mẹ học sinh ngày càng tăng, tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật 

chất, đội ngũ, một số cơ sở giáo dục chưa đáp ứng hết nhu cầu, đặc biệt là các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn thành phố Cà Mau và trung tâm huyện, thị trấn. 

a3) Tiền sinh hoạt (điện, nước sinh hoạt, nước uống, đồ dùng phục vụ vệ 

sinh nước xà phòng, nước rửa chén, đĩa) 

Đây là những khoản thu cần thiết để hỗ trợ cho các nhà trường tổ chức hoạt 

động bán trú trong khi kinh phí nhà nước không thể đáp ứng. Các khoản thu phục vụ 

chi trực tiếp cho bán trú như tiền điện (sử dụng quạt, máy lạnh trong giờ nghỉ trưa của 

trẻ, học sinh); phục vụ nước uống, nước sinh hoạt cho học sinh; đồ dùng phục vụ vệ 

sinh như xà phòng để lau sàn phòng nghỉ trưa cho trẻ, học sinh, nước rửa chén, đĩa,…  

b) Các 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: 

b1) Tổ chức bồi dưỡng chương trình trẻ mầm non làm quen với tiếng 

Anh, bồi dưỡng chương trình tiếng Anh tăng cường cho học sinh phổ thông 

Trong nhiều năm qua, việc chuẩn bị và triển khai Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018, cũng như việc triển khai thực hiện chương trương trình trẻ làm 

quen với tiếng Anh và chương trình tiếng Anh tăng cường theo hướng dẫn của 

Bộ GDĐT tại địa phương được sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

bên cạnh đó, việc tổ chức dạy và học tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học có sự tiến bộ 
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theo từng năm, được đông đảo cha mẹ học sinh quan tâm. Tuy nhiên, trình độ 

ngoại ngữ của học sinh ở tỉnh Cà Mau hiện nay còn nhiều hạn chế, vốn tiếng 

Anh thường chỉ gói gọn trong những lý thuyết, ngữ pháp, khả năng giao tiếp trao 

đổi trực tiếp còn yếu,…Vì vậy, để tạo được nền tảng tiếng Anh vững chắc, phải 

tạo môi trường thuận lợi để học sinh phát triển đầy đủ các kỹ năng ngôn ngữ đặc 

biệt là kỹ năng nghe, nói. 

Do đó, việc đưa nội dung này vào dự thảo Nghị quyết là cần thiết, đáp 

ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn tỉnh. Sau khi Nghị quyết được ban 

hành, Sở GDĐT sẽ ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện, trong đó quy định 

rõ nội dung chương trình, số tiết giảng dạy, cách thức tổ chức giảng dạy, trách 

nhiệm của các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục,…nhằm quản lý, chỉ đạo việc tổ 

chức các hoạt động này đi vào nề nếp, có chất lượng. 

b2) Tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, bồi dưỡng năng khiếu học 

sinh,… ngoài giờ học chính khóa: 

Giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý học đường; hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp: Đây là những hoạt động hết sức cần thiết, góp phần phát triển 

toàn diện người học. Các hoạt động này không những được tổ chức trong nhà 

trường mà còn tổ chức ngoài nhà trường, ở những địa phương khác, thậm chí 

ngoài tỉnh theo nhu cầu của học sinh, cha mẹ học sinh. 

b4) Các chương trình phát triển năng khiếu thể thao, nghệ thuật: 

Các chương trình phát triển năng khiếu thể thao (bơi lội, bóng đá, bóng 

bàn, cầu lông,...); các chương trình phát triển năng khiếu nghệ thuật (âm nhạc, 

mỹ thuật,...): Để đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện năng khiếu cho học sinh, 

đối với những đơn vị, trường học không có đủ điều kiện, có thể phối hợp với các 

đơn vị, cá nhân có năng lực tổ chức các chương trình năng thiếu trên.  

c) Các hoạt động hỗ trợ: 

c1) Khoản thu mua các loại đồ dùng, dịch vụ phục vụ học tập, hoạt động 

giáo dục (thẻ học sinh, ghế ngồi, sổ liên lạc điện tử) 

- Thẻ học sinh: Hiện tại, ở các đơn vị, trường học đều làm thẻ học sinh 

với mục đích nhằm quản lý tốt các em khi tham gia các hoạt động học tập, các 

hoạt động giáo dục khác trong và ngoài nhà trường; đồng thời, quản lý được 

việc thực hiện nề nếp của học sinh.  

- Ghế ngồi dùng để ngồi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục trong nhà 

trường (đối với học sinh đầu cấp): Tiếp thu và bỏ ra khỏi dự thảo Nghị quyết. 

- Sổ liên lạc điện tử: Sổ liên lạc điện tử phục vụ cho việc liên hệ giữa nhà 

trường và cha mẹ học sinh trong suốt quá trình học tập của học sinh. Để thực 

hiện đầy đủ nội dung của sổ liên lạc điện tử, nhà trường cần phải cập nhật đầy 

đủ hồ sơ lý lịch của học sinh, điểm kiểm tra định kỳ để kịp thời gửi cho cha mẹ 

học sinh. Ngoài ra, kèm theo sổ liên lạc điện tử là học bạ điện tử, học bạ điện tử 

sẽ theo học sinh đến hết khóa học và sau khi học sinh tốt nghiệp ra trường. Việc 
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này sẽ giảm một phần kinh phí của nhà nước; đồng thời, góp phần thực hiện 

hiện thành công chuyển đổi số trong ngành giáo dục trong thời gian tới. 

- Vệ sinh trường học (khu vực chung cho học sinh): Hiện tại, đa phần các 

cơ sở giáo dục không có nhân viên thực hiện công tác vệ sinh trường lớp. Do đó, 

để thực hiện tốt công tác vệ sinh hằng ngày, giúp nhà trường luôn sạch, đẹp, các 

cơ sở giáo dục phải thuê thêm nhân sự để thực hiện dọn dẹp vệ sinh, vì vậy phát 

sinh thêm kinh phí, gây gánh năng cho nhà trường. Tuy nhiên, với nguồn kinh 

phí hạn hẹp, nhất là các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học,…, việc đưa quy định 

nội dung thu này vào dự thảo Nghị quyết là rất cần thiết và phù hợp. 

c2) Khoản thu giấy thi, giấy nháp, photo đề kiểm tra thi giữa kỳ, cuối kỳ 

Hiện nay, việc cấp kinh phí cho các cơ sở giáo dục chưa có nội dung này, do 

đó, các trường không có nguồn kinh phí để thực hiện. Để phục vụ tốt yêu cầu chuyên 

môn về kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ tại các cơ sở giáo dục phổ thông, 

việc đưa quy định nội dung thu này vào dự thảo Nghị quyết là rất cần thiết và 

phù hợp, giúp nhà trường chủ động trong việc triển khai thực hiện. 

3.2. Việc xây dựng các mức thu 

Để việc xây dựng dự thảo Nghị quyết tiến độ, đúng trình tự thủ tục và 

đảm bảo chất lượng theo quy định, ngày 29/7/2022, Sở GDĐT chủ trì, phối hợp 

với Sở Tài chính, Sở Tư pháp đã tổ chức trao đổi và thống nhất về nội dung mức 

thu, xây dựng phương án giá đối với 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. 

Trên cơ sở thẩm định của Sở Tài chính về phương án giá (Báo cáo số 294/BC-

STC ngày 04/11/2022), Sở GDĐT tiếp tục tổ chức lấy ý kiến các sở ngành có 

liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, đối tượng chịu tác động 

theo quy định; tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý (Báo cáo số 

4228/BC-SGDĐT ngày 10/11/2022), gửi Sở Tư pháp thẩm định theo đúng trình 

tự, thủ tục quy định. Mức thu của các khoản thu dịch vụ được Sở Tài chính thẩm 

định, nhìn chung phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân trên địa bàn tỉnh. 

Một số mức thu trên có mức thấp hơn so với một số tỉnh như ở Tỉnh Bến tre: thu 

tiền ăn trẻ mẫu giáo: 30.000đ/ngày (gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ), tiểu học: 

35.000đ/ngày (01 bữa chính); dạy cho trẻ làm quen với tiếng Anh: 45.000đ/tiết 

hay ở tỉnh Lâm Đồng: thu để mua đồ dùng phục vụ cho bán trú (xoong, chén, 

dĩa,…): 270.000đ/năm, dạy bơi: 30.000đ/tiết. 

3.3. So sánh việc thực các khoản thu khi chưa có Nghị quyết và sau khi có 

Nghị quyết, bao gồm các khoản thu bắt buộc theo quy định 

a) Đối với cấp mầm non: 

- Mức đóng góp của một học sinh ở xã và tham gia tất cả các khoản thu dịch 

dụ, trong đó có tham gia học chương trình làm quen tiếng Anh do người Việt Nam 

giảng dạy: Mức đóng góp của năm học 2021-2022 là 862.000đ/tháng 

(7.758.000đ/năm), mức đóng góp sau khi có Nghị quyết mới là 1.130.000đ/tháng 

(10.315.000đ/năm), tăng 268.000đ/tháng (tăng 2.557.000đ/năm). Trong trường hợp trẻ 
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không tham gia bán trú, mức thu cụ thể như sau: Mức đóng góp của năm học 2021-

2022 là 46.000đ/tháng (414.000đ/năm), mức đóng góp sau khi có Nghị quyết mới là 

218.000đ/tháng (2.027.000đ/năm), tăng 172.000đ/tháng (tăng 1.613.000đ/năm). 

- Mức đóng góp của một học sinh ở phường/thị trấn và tham gia tất cả các 

khoản thu dịch vụ, trong đó có tham gia học chương trình làm quen tiếng Anh do 

người nước ngoài giảng dạy: Mức đóng góp của năm học 2021-2022 là 

977.000đ/tháng (8.793.000đ/năm), mức đóng góp sau khi có Nghị quyết mới là 

1.365.000đ/tháng (12.430.000đ/năm), tăng 388.000đ/tháng (tăng 3.637.000đ/năm). 

Trong trường hợp trẻ không tham gia bán trú, mức thu cụ thể như sau: Mức đóng góp 

của năm học 2021-2022 là 89.000đ/tháng (801.000đ/năm), mức đóng góp sau khi có 

Nghị quyết mới là 381.000đ/tháng (3.494.000đ/năm), tăng 292.000đ/tháng (tăng 

2.693.000đ/năm). 

Phụ lục 1 đính kèm 

b) Đối với cấp tiểu học: 

- Mức đóng góp của một học sinh ở xã và tham gia tất cả các khoản thu dịch 

dụ, trong đó có tham gia học chương trình tiếng Anh tăng cường do người Việt Nam 

giảng dạy: Mức đóng góp của năm học 2021-2022 là 921.500đ/tháng 

(8.293.500đ/năm), mức đóng góp sau khi có Nghị quyết mới là 1.277.500đ/tháng 

(11.726.500đ/năm), tăng 356.000đ/tháng (tăng 3.433.000đ/năm). Trong trường hợp 

học sinh không tham gia bán trú, mức thu cụ thể như sau: Mức đóng góp của năm học 

2021-2022 là 33.500đ/tháng (301.500đ/năm), mức đóng góp sau khi có Nghị quyết 

mới là 317.500đ/tháng (3.006.500đ/năm), tăng 284.000đ/tháng (tăng 

2.705.000đ/năm). 

- Mức đóng góp của một học sinh ở phường/thị trấn và tham gia tất cả các 

khoản thu dịch vụ, trong đó có tham gia học chương trình tiếng Anh tăng cường do 

người nước ngoài giảng dạy: Mức đóng góp của năm học 2021-2022 là 

993.500đ/tháng (8.941.500đ/năm), mức đóng góp sau khi có Nghị quyết mới là 

1.469.500đ/tháng (13.454.500đ/năm), tăng 476.000đ/tháng (tăng 4.513.000đ/năm). 

Trong trường hợp học sinh không tham gia bán trú, mức thu cụ thể như sau: Mức 

đóng góp của năm học 2021-2022 là 33.500đ/tháng (301.500đ/năm), mức đóng góp 

sau khi có Nghị quyết mới là 437.500đ/tháng (4.086.500đ/năm), tăng 404.000đ/tháng 

(tăng 3.785.000đ/năm). 

Phụ lục 2 đính kèm 

c) Đối với cấp THCS: 

- Mức đóng góp của một học sinh ở xã và tham gia tất cả các khoản thu dịch 

vụ, trong đó có tham gia học chương trình tiếng Anh tăng cường do người Việt Nam 

giảng dạy: Mức đóng góp của năm học 2021-2022 là 66.500đ/tháng (699.000đ/năm), 

mức đóng góp sau khi có Nghị quyết mới là 350.500đ/tháng (3.444.000đ/năm), tăng 

284.000đ/tháng (tăng 2.741.000đ/năm). 

- Mức đóng góp của một học sinh ở phường/thị trấn và tham gia tất cả các 

khoản thu dịch vụ, trong đó có tham gia học chương trình tiếng Anh tăng cường do 
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người nước ngoài giảng dạy: Mức đóng góp của năm học 2021-2022 là 

100.500đ/tháng (1.005.500đ/năm), mức đóng góp sau khi có Nghị quyết mới là 

502.500đ/tháng (4.826.000đ/năm), tăng 404.000đ/tháng (tăng 3.821.000đ/năm). 

Phụ lục 3 đính kèm 

d) Đối với cấp THPT: 

- Mức đóng góp của một học sinh ở xã và tham gia tất cả các khoản thu dịch 

vụ, trong đó có tham gia học chương trình tiếng Anh tăng cường do người Việt Nam 

giảng dạy: Mức đóng góp của năm học 2021-2022 là 79.500đ/tháng (816.000đ/năm), 

mức đóng góp sau khi có Nghị quyết mới là 363.500đ/tháng (3.557.000đ/năm), tăng 

284.000đ/tháng (tăng 2.741.000đ/năm). 

- Mức đóng góp của một học sinh ở phường/thị trấn và tham gia tất cả các 

khoản thu dịch vụ, trong đó có tham gia học chương trình tiếng Anh tăng cường do 

người nước ngoài giảng dạy: Mức đóng góp của năm học 2021-2022 là 

110.500đ/tháng (1.095.000đ/năm), mức đóng góp sau khi có Nghị quyết mới là 

514.500đ/tháng (4.960.000đ/năm), tăng 404.000đ/tháng (tăng 3.865.000đ/năm). 

Phụ lục 4 đính kèm 

3.4. Nhận định khả năng đóng góp của cha mẹ học sinh 

Các nội dung và mức thu sau khi có Nghị quyết không tăng nhiều so với trước 

đây, đặc biệt là mức thu dịch vụ bán trú; đồng thời, đối với các hoạt động khác là do 

nhu cầu, điều kiện cụ thể của từng gia đình có thể tham gia hoặc không tham gia (một 

học sinh có thể đăng ký tham gia hoạt động này nhưng không tham gia các hoạt động 

khác ví dụ như: tham gia học tiếng Anh tăng cường, không tham gia học nhạc, mỹ 

thuật,...). Do đó, không ảnh hưởng nhiều đến khả năng đóng góp của cha mẹ học sinh 

sau khi Nghị quyết này ra đời. 

Sở GDĐT báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  
   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 
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KT. GIÁM ĐỐC 
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