
 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /SGDĐT-KHTC 
 

V/v thực hiện các khoản thu trong 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 

2020-2021; năm học 2021-2022 và 

công tác chỉ đạo điều hành giá năm 

2021. 

          Ninh Thuận, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

                        Kính gửi:   

                                                           - Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố; 

            - Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. 

 

Tiếp nhận Công văn  số 1585/VPUB-VXNV ngày 03 tháng 5 năm 2021 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021; 2021-2022 và chỉ đạo điều hành giá 

năm 2021 theo quy định; 

Căn cứ Văn bản số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16 tháng 04 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021; năm học 2021-2022 và công tác chỉ đạo 

điều hành giá năm 2021; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh, các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc triển khai một số nội dung như sau: 

1. Về thu, quản lý và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

của năm học 2020-2021: 

Trong lúc chờ Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về học phí, đề nghị 

các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện các văn bản sau:  

- Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận1; 

- Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận2; 

- Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận3. 

                                           
1 Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân và chính sách 

miễm giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
2 Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục Quốc dân và chính sách miễm giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-

2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 
3 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận, sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục Quốc dân và chính sách miễm giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận. 



2 

 

Năm học 2021 – 2022, các địa phương, đơn vị căn cứ vào quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện (Văn bản tiếp tục kéo dài thời gian thu học phí 

năm học 2021-2022). 

2. Các cơ quan, địa phương và cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh 

thực hiện đúng các Văn bản số 1620/BGDĐT-KHTC ngày 11 tháng 5 năm 2020, 

số 3281/BGDĐT-KHTC ngày 27 tháng 8 năm 2020, số 4072/BGDĐT-KHTC 

ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong đó: 

a) Tăng cường công tác giải ngân đầu tư công, đảm bảo các điều kiện cơ sở 

vất chất và nguồn lực để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu chi trong các cơ 

sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm các sai phạm. 

c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về kê khai giá, niêm yết, công 

khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn;  

Thực hiện hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh, sinh viên theo 

quy định hiện hành và các địa phương, đơn vị chủ động tìm các giải pháp hợp 

pháp như xã hội hóa để hỗ trợ sách giáo khoa cho các học sinh thuộc hộ nghèo, 

vùng sâu, vùng xa, miền núi để đảm bảo các học sinh có đủ sách giáo khoa đến 

trường. 

d) Việc quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện 

theo quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của 

Bộ giáo dục và đào tạo về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành 

phố; thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh phối hợp, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Để báo cáo); 

- Sở Tài chính; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Thanh tra Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, KHTC. (BTT, NTQ, NVP). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 Lê Bá Phương  
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