UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 745/SGDĐT-KHTC

An Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2022

V/v góp ý dự thảo các văn bản trình
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
Nghị quyết về Quy định mức thu
dịch vụ giáo dục (học phí) đối với
giáo dục mầm non và phổ thông
công lập chương trình GD đại trà
năm học 2022 - 2023

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang;
- Sở Tư pháp tỉnh An Giang;
- Sở Tài chính tỉnh An Giang;
- Sở Công Thương tỉnh An Giang;
- Cục Thống kê tỉnh An Giang;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập.
Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ ban hành 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; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành các dự thảo (đính kèm Công văn):
- Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị
quyết về Quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công
lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh
An Giang;
- Tờ trình Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về Quy định
mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các
chương trình giáo dục đại trà năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang;
- Nghị quyết Quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ
thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2022 - 2023 trên
địa bàn tỉnh An Giang;
- Công văn hướng dẫn triển khai việc thực hiện Nghị quyết.
Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh,
Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An
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Giang, Ủy ban nhân dân các huyện thị, thành, các sở, ngành và các cơ sở giáo dục
góp ý các dự thảo trên.
Quý cơ quan vui lòng gửi văn bản góp ý (ký số) về Sở Giáo dục và Đào tạo
qua hệ thống iOffice, đồng gửi file mềm qua email phongkhtc@angiang.edu.vn
trước ngày 15 tháng 4 năm 2022.
Sau thời gian trên các đơn vị không gửi văn bản góp ý xem như thống nhất
với các dự thảo, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện các quy trình tiếp theo.
Sở Giáo dục và Đào tạo rất mong nhận được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân các huyện thị, thành, các sở, ngành
và các đơn vị giáo dục./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, KH-TC.
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