
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                        Ninh Thuận, ngày      tháng 11  năm 2022 

V/v thực hiện mức chi chế độ hỗ 

trợ chi phí học tập đối với học 

sinh năm học 2021-2022. 

 

 

 

 

Kính gửi: - Các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở 

       

 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 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 từ năm 

học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; 

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

nhân dân tỉnh Ninh Thuận 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 miễn, 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; 

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Ủy 

ban Nhân dân 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 miễn, 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 kèm theo Quyết định số 

69/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ủy 

ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Sửa đổi, bổ sung một số điều của  QĐ số 

16/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh 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 miễn, 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 kèm theo Quyết định số 

69/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 73/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2021 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định về kéo dài thời gian thực hiện các Quyết 

định của Uỷ ban nhân dân tỉnh 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 miễn giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 đối với  

năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Ngày 17 tháng 10 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 

số 659/QĐ-SGDĐT về việc phân bổ, giao dự toán, kinh phí thực hiện các chính sách 

theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; Thông tư số 

42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC năm học 2021-2022 cho các đơn vị trực 

thuộc Sở;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-69-2016-qd-ubnd-thu-hoc-phi-ho-tro-hoc-tap-co-so-giao-duc-quoc-dan-ninh-thuan-2016-2021-329042.aspx


Theo đó, kinh phí để thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh 

năm học 2021-2022 từ ngày 15/10/2021 đến 31/5/2022 là 150.000đ/học sinh/tháng. 

Tuy nhiên, qua rà soát và trao đổi ý kiến với Sở Tài chính thì năm học 2021-2022 

chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vẫn đang 

thực hiện theo mức 100.000đ/học sinh/tháng.  

Vì vậy Sở Giáo dục và Đào tạo đã tính toán lại kinh phí chi trả chế độ hỗ trợ 

chi phí học tập đối với học sinh của năm học 2021-2022, theo Bảng tổng hợp (đính 

kèm). 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài chính; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- KBNN tỉnh; 

- KBNN các huyện; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.KHTC(BTT, LTMH). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Huệ Khải 
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