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BÁO CÁO 

Thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Ngày 22/9/2021, Sở Tư pháp nhận được bản giấy hồ sơ đề nghị thẩm định 

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: “Quy định về mức học phí giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021 - 2022 và không thu học 

phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum” (theo 

đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1652/SGDĐT-KHTC ngày 

21/9/2021) (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị quyết). Sau khi nghiên cứu dự thảo 

Nghị quyết và các văn bản pháp luật có liên quan, căn cứ Điều 121 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 

Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật), Điều 52 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 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP), Sở Tư pháp báo 

cáo thẩm định như sau: 

1. Sự cần thiết ban hành 

Điểm a, khoản 4 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo: “Quyết định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục, đào tạo 

công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật”; khoản 6 

Điều 99 Luật Giáo dục năm 2019 quy định cơ chế thu và quản lý học phí, các 

khoản thu dịch vụ trong hoạt động giáo dục: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 

định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể (…) đối với cơ sở giáo dục công lập 

theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh”; khoản 3 Điều 8 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá 

(đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 

11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Giá) quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy 

định giá thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật đối 

với: ... dịch vụ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập (học phí)”; 

khoản 3 Điều 4 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 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=177/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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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 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung hoặc mức học phí giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông công lập”; khoản 1 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy 

định: “Khung học phí năm học 2021 - 2022: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa 

phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí 

cụ thể nhưng không vượt mức trần khung học phí hoặc mức học phí do Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh đã ban hành năm học 2020 - 2021 đối với từng cấp học và từng 

khu vực...”; Điều 17 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định: “Khi xảy ra thiên tai, 

dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố; tùy theo 

mức độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ 

em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục 

thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông...”. 

Căn cứ các quy định nêu trên và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo(1), 

việc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành 

Nghị quyết: “Quy định về mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập năm học 2021 - 2022 và không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum” là phù hợp với quy định tại khoản 1 

Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Sở Tư pháp nhận thấy, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo 

Nghị quyết đã bao quát, đầy đủ, phù hợp với các nội dung có trong dự thảo Nghị 

quyết và quy định của pháp luật.  

3. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, 

tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với hệ thống pháp luật; sự phù hợp 

của nội dung dự thảo Nghị quyết với văn bản đã giao cho Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định chi tiết 

Dự thảo Nghị quyết không đặt ra các quy định trái với đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách của Nhà nước; dự thảo đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; dự 

thảo không đặt ra các quy định trái với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn, cơ bản 

thống nhất với văn bản đã giao cho Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết. Tuy 

nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại một số nội dung sau: 

                                           
(1) Công văn số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2021 đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện các khoản thu trong 

lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022 và công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2021; Công văn 

số 3277/BGDĐT-KHTC ngày 04/8/2021 thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong 

tình hình dịch bệnh Covid-19. 
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3.1. Sau khi rà soát, đối chiếu danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 (ban hành kèm 

theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc), cơ quan thẩm định nhận thấy, các thôn Đăk Năng, Đăk 

Chung của thị trấn Đăk Glei; thôn 4, 6 (Kon Cheo Leo), 7 (Kon Vang) của thị trấn 

Đăk Rve là thôn đặc biệt khó khăn(2). Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

tham mưu xác định, phân loại chính xác các vùng (khu vực) trong dự thảo để đảm 

bảo mức học phí theo từng cấp học đối với học sinh không vượt quá mức học phí 

do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã ban hành năm học 2020- 2021 đối với từng cấp 

học và từng khu vực theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-

CP(3).  

3.2. Tại khoản 3 Điều 1 dự thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí 

trong trường hợp học trực tuyến (học online) hoặc vừa tổ chức học trực tuyến vừa 

tổ chức học trực tiếp là phù hợp. Tuy nhiên, khoản 5 Điều 9 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP không giao Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời gian thu học 

phí trong trường hợp học trực tuyến (học online) hoặc vừa tổ chức học trực tuyến 

vừa tổ chức học trực tiếp. Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ quyết định thời gian thu học 

phí trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng 

(khoản 2 Điều 12 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP) mà không phụ thuộc vào hình 

thức dạy học. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại dự kiến quy 

định về thời gian thu học phí trong trường hợp nêu trên. 

3.3. Khoản 1 Điều 2 dự thảo quy định không thu học phí học kỳ I năm học 

2021- 2022 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên 

học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác theo chương trình giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp nhận thấy, Điều 17 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP không giao Hội đồng nhân dân tỉnh quy định không thu học phí 

có thời hạn đối với trẻ em học nhà trẻ (giáo dục mầm non bao gồm giáo dục nhà trẻ 

và giáo dục mẫu giáo); cơ sở đào tạo khác theo chương trình giáo dục phổ thông. 

Trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo nhận thấy cần thiết phải tham mưu quy định 

không thu học phí học kỳ I năm học 2021- 2022 đối với trẻ em học nhà trẻ, cơ sở 

đào tạo khác theo chương trình giáo dục phổ thông đề nghị giải trình, làm rõ, đồng 

thời tổ chức đánh giá tác động của quy định về việc không thu học phí đối với trẻ 

em học nhà trẻ, cơ sở đào tạo khác theo chương trình giáo dục phổ thông. 

                                           
(2) Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, 

sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum thì thôn Đăk Chung và thôn Đăk 

Năng của thị trấn Đăk Glei đã được sáp nhập thành thôn Chung Năng; thôn 5 và thôn 6 (thôn Kon Cheo Leo) của 

thị trấn Đăk Rve đã được sáp nhập thành thôn 5; thôn 7 (thôn Kon Vang) và thôn 8 (thôn Trà Bồng) của thị trấn 

Đăk Rve đã được sáp nhập thành thôn 7.  
3 Cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc xác định các khu vực (vùng). 
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3.4. Theo tinh thần chung, ngân sách nhà nước cấp bù cho các cơ sở giáo 

dục có đối tượng không thu học phí theo quy định tại khoản 1 Điều 2 dự thảo. Như 

vậy, việc cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến nguồn kinh phí thực hiện việc cấp bù 

nêu trên là không trái quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo quan điểm của cơ 

quan thẩm định, việc cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến “nguồn kinh phí hỗ trợ cho 

cơ sở giáo dục thực hiện không thu học phí” tại khoản 3 Điều 2 dự thảo là chưa 

chính xác. Đề nghị giải trình, làm rõ. 

3.5. Từ những lý do sau đây, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo biên tập lại 

khoản 1 Điều 3 dự thảo theo hướng: “Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết: 

Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ giáo dục, đào 

tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020 - 2021 cho 

năm học 2021 - 2022; Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 

33/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon 

Tum năm học 2020 - 2021”: 

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

2021 - 2022 quy định tại dự thảo Nghị quyết khi được thông qua và có hiệu lực thi 

hành sẽ thay thế mức học phí tương ứng quy định tại Nghị quyết số 23/2021/NQ-

HĐND. 

- Do Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND quy định kéo dài thời gian thực hiện 

Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND nên để phù hợp về hiệu lực của văn bản thì 

Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND phải hết 

hiệu lực thi hành ở cùng thời điểm. 

- Tại Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND, Hội đồng nhân dân tỉnh còn điều 

chỉnh về học phí đối với giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh. Tuy nhiên, về học phí đối với giáo dục nghề nghiệp, theo quy định tại khoản 

2 Điều 8 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, từ năm học 2021- 2022, thẩm quyền xác 

định mức thu học phí là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập(4) mà không phải 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

                                           
(4) (i) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên xác định mức học phí không vượt mức trần học phí tại điểm a 

khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; (ii) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo 

đảm chi thường xuyên xác định mức thu học phí từng ngành học theo hệ số điều chỉnh so với mức trần học phí quy 

định đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP; (iii) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được 

tự xác định mức thu học phí bảo đảm bù đắp chi phí, có tích lũy theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và 

các văn bản khác có liên quan. 
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3.6. Theo quy định tại khoản 1 Điều 33, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP có 

hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2021. Vì vậy, để phù hợp với thời điểm 

có hiệu lực của Nghị định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định thời điểm Nghị quyết có 

hiệu lực cùng hoặc sau khi Nghị định số 81/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (và 

đảm bảo Nghị quyết có hiệu lực không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày kể từ ngày 

thông qua hoặc ký ban hành). 

3.7. Đối với mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, 

đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan căn 

cứ quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, chỉ số giá tiêu dùng hàng năm do Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư thông báo, tình hình thực tế của địa phương và các yếu tố khác 

để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định (Sở Tư pháp không thẩm định đối với mức học phí). 

4. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Sở Tư pháp nhận thấy, về cơ bản, dự thảo Nghị quyết đã được trình bày 

đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật quy 

định tại Chương V, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại 

một số điều, khoản, điểm tại 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) và Mẫu 

số 16. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (quy định trực tiếp) của Phụ lục 

I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. 

5. Trình tự, thủ tục xây dựng văn bản 

Dự thảo Nghị quyết đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu xây dựng, 

ban hành theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo 

trình tự, thủ tục rút gọn. 

6. Điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh  

Sở Tư pháp nhận thấy, dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo 

điều chỉnh lại một số nội dung và thực hiện các đề nghị khác được nêu trong Báo 

cáo này. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thực hiện 

theo quy định tại Điều 122 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật).     

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo khi tiếp nhận Báo cáo thẩm định thực hiện 

việc tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết hoặc giải 

trình (trong trường hợp không tiếp thu ý kiến thẩm định). Khi trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo Nghị 
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quyết đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp để theo dõi theo quy định tại Điều 121 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật).  

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh: “Quy định về mức học phí giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập năm học 2021 - 2022 và không thu học phí học kỳ I năm 

học 2021 - 2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum”./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, XDKTr&TDTHPL/STP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vương Văn Tuyên 
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