
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KON TUM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TTr-UBND         Kon Tum,  ngày      tháng     năm  

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin rút trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023  

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 3   

 

Căn cứ kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo 

số 12/TB-TTHĐND ngày 05 tháng 4 năm 2022 về đề nghị xây dựng Nghị quyết 

Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 

2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; ngày 08 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân 

dân tỉnh có Tờ trình số 66/TTr-UBND về dự thảo Nghị quyết Quy định mức học 

phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; nội dung dự thảo Nghị quyết trên đã được Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra(1) và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 

chủ trương tại Văn bản số 581-CV/TU ngày 05 tháng 7 năm 2022. 

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 

08 tháng 6 năm 2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022 (2), 

Bộ Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 2903/BGDĐT-KHTC ngày 07 tháng 7 

năm 2022 về việc lấy ý kiến về đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học 

phí đối với học sinh trung học cơ sở trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, 

theo đó Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ theo hướng: 

Đối với học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-

2023 sẽ giữ nguyên mức học phí đã ban hành cho năm học 2021-2023; từ năm 

học 2023-2024, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh khung và 

mức học phí mầm non, phổ thông công lập theo chỉ số giá tiêu dùng hằng năm. 

Đồng thời dự kiến sẽ trình Chính phủ chính sách miễn học phí cho học sinh 

trung học cơ sở từ năm học 2022-2023. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét 

cho rút nội dung trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum theo Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022; đồng thời rút 

                                           
1 Tại Báo cáo số 69/BC-BKTNS ngày 30 tháng 6 năm 2022. 
(2) Tại Điểm c Mục 14 Phần I: “Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì rà soát, có lộ trình điều chỉnh học phí phù hợp; 

đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng học phí, giá sách giáo khoa tới học sinh, sinh viên, hộ gia đình thu nhập 

thấp, có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời theo tinh thần tiết kiệm, thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và 

học sinh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2022.” 
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nội dung đã tiếp thu, giải trình tại điểm 3, trang 7 của Báo cáo số 193/BC-

UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 liên quan đến dự thảo nghị quyết này. 

Sau khi có chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Quy định 

mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-

2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại kỳ họp chuyên đề gần nhất. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp 

thứ 3 xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban KT-NS, Ban VH-XH HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP Nguyễn Đình Cầu; 

- Lưu VT, KTTH, KGVX.THT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 

 

 


		2022-07-08T13:17:22+0700


		2022-07-08T13:31:58+0700


		2022-07-08T13:37:55+0700


		2022-07-08T13:37:13+0700


		2022-07-08T13:37:13+0700


		2022-07-08T13:37:13+0700


		2022-07-08T13:37:13+0700


		2022-07-08T13:38:08+0700




