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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định mức thu, chi các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 

dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn   

 

 

Ngày 16/6/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh đã tổ chức họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định mức thu, chi các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

ngoài học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. Dự họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Cao 

Lộc, thành phố Lạng Sơn. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo 

cáo, ý kiến của các thành viên dự họp; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:  

Để nội dung dự thảo Nghi ̣ quyết đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình 

hình thực tế, yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến của các 

thành phần dự họp, rà soát và hoàn thiện các nôị dung chủ yếu sau:  

1. Về trích yếu của dự thảo Nghị quyết: thống nhất là Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

ngoài học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn để bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP 

ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm 

non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

2. Xây dựng dự thảo văn bản theo hình thức Nghị quyết quy định trực 

tiếp; sắp xếp biên tập lại các điều, khoản, thiết kế các khoản thu theo biểu tại dự 

thảo Nghị quyết bảo đảm rõ ràng, phù hợp, khoa học. 

3. Về nội dung dự thảo Nghi ̣quyết 

- Đối tượng áp dụng: thống nhất bổ sung đối tượng áp dụng bao gồm 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên như đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Các khoản thu: (1) nghiên cứu xắp sếp theo nhóm: các khoản thu dịch 

vụ phục vụ, các khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục; (2) rà soát, biên tập lại các 

nội dung thu, mức thu bảo đảm phù hợp, đúng đối tượng, đúng quy định. Trong 
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đó cần xem xét kỹ hơn nội dung mức thu để chi thuê nhân viên nấu ăn để bảo 

đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 

của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, 

thôn đặc biệt khó khăn, Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của 

Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; nội dung mức thu 

đối với việc dạy học cấp Tiểu học; thống nhất không phân định rõ việc dạy học 

theo hình thức trực tiếp hay trực tuyến. 

- Tổ chức thực hiện: biên tập theo hướng giao UBND tỉnh tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị quyết và hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu theo 

quy định. 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các dự 

thảo; lấy ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan; hoàn thiện chậm nhất trong 

ngày 19/6/2021 để trình phiên họp UBND tỉnh tháng 6/2021 (kỳ 3). 

UBND tỉnh thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan 

biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, KT, THNC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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