
PHỤ LỤC_TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý VÀ TIẾP THU GIẢI TRÌNH VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 VỀ HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-SGDĐT ngày       /        /2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT 

 

Các đơn vị góp ý theo đề nghị của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bản số 

732/SGDĐT-KHTC ngày 21/4/2022 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

1 

Sở Khoa học và Công nghệ (Công 

văn số 343/SKHCN-HCTH ngày 

22/4/2022) 

- Thống nhất 

 

2 

Sở Tài nguyên và Môi trường (Công  

văn số 1083/STNMT-KHTC ngày 

22/4/2022) 

- Thống nhất 

 

3 

Ban dân tộc (Công  văn số 357/BDT-

HCTH ngày 23/4/2022)  

- Thống nhất 

 

4 

Hội Liên hợp Phụ nữ tỉnh (Công văn 

số 165/BTV-TGGĐXHKT ngày 

25/4/2022) 

- Thống nhất 

 

5 
Sở Giao thông vận tải (Công  văn số 

652/SGTVT-VP ngày 25/4/2022) 

- Thống nhất 
 

6 Sở Công thương (Công  văn số 

971/SCT-HCTH ngày 26/4/2022) 

- Thống nhất 
 

7 Sở Nội vụ (Công văn số 1026/SNV-

HCTH ngày 26/4/2022) 

- Thống nhất 
 

8 UBND huyện Ngọc Hồi (Công văn 

số 1138/UBND-TH ngày 27/4/2022) 

- Thống nhất 
 

9 UBND huyện Kon Plông (Công văn 

số 904/UBND-GDĐT ngày 

28/4/2022) 

- Thống nhất 
 

10 UBND huyện Ia H’Drai (Công văn 

số 627/UBND-TH ngày 28/4/2022) 

- Thống nhất 
 

11 UBND huyện Sa Thầy (Công văn số 

917/UBND-TH ngày 01/5/2022) 

- Thống nhất 
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Các đơn vị góp ý theo đề nghị của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bản số 

732/SGDĐT-KHTC ngày 21/4/2022 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

12 

Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng 

(Công văn số 38/BC-LTT ngày 

23/4/2022) 

- Thống nhất 

 

13 
Phòng GDĐT huyện Kon Rẫy (Công 

văn số 121/PGDĐT ngày 25/4/2022) 

- Thống nhất 

 

14 

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất 

Thành (Công văn số 11/THPTC ngày 

25/4/2022) 

- Thống nhất 

 

15 UBND huyện Tu Mơ Rông (Công 

văn số 1020/UBND-GDĐT ngày 

26/4/2022) 

- Tại khoản 1, điều 1: Quy định mức học phí đối 

với giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo 

chi thường xuyên (cấp THCS) tại vùng III 

50.000đ/học sinh/tháng là chưa rõ. Lí do: 

+ Tại khoản 8, điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-

CP, ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định: 

Học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó 

khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, 

xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, 

hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền được miễn học phí từ năm học 2022-2023 

(được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2022).  

Như vậy, cần làm rõ hơn về học phí của học sinh 

THCS tại khu vực III. 

Giải trình: Mức học phí ban hành theo Nghị quyết là 

căn cứ pháp lý để thực hiện: (1) Thu học phí, (2) Miễn, 

giảm học phí cho đối tượng được miễn, giảm theo quy 

định của Nhà nước, (3) Cấp bù số miễn, giảm học phí 

cho các cơ sở giáo dục có đối tượng miễn, giảm. 

     Theo đó, các đối tượng được miễn giảm học phí 

theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP được miễn giảm số tiền 

học phí tính tương ứng theo mức học phí do HĐND 

tỉnh ban hành.  

16 Trường THPT Trường Chinh (Công 

văn số 13/THPTTC ngày 26/4/2022) 

- Thuế GTGT:Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 

số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 (được sửa đổi, 

bổ sung tại Luật số 31/2013/QH13 ngày 

19/06/2013, Luật số 71/2014/QH13 ngày 

26/11/2014 và Luật số 71/2013/QH13 ngày 

26/11/2014) quy định:  Dạy học, dạy nghề theo 

quy định của pháp luật thuộc đối tượng không 

chịu thuế giá trị gia tăng. 

- Thuế TNDN: Ngày 12/6/2017 Bộ Tài chính ban 

Giải trình: Nội dung về Thuế đối với học phí không 

thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, do đó 

không đưa vào dự thảo NQ. Quá trình thực hiện các 

đơn vị liên quan thực hiện theo quy định pháp luật hiện 

hành về Thuế. 
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Các đơn vị góp ý theo đề nghị của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bản số 

732/SGDĐT-KHTC ngày 21/4/2022 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

hành văn bản số 7686/BTC-CST về chính sách 

thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh 

vực y tế, giáo dục và đào tạo, cho biết: Đơn vị sự 

nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo "chưa phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp" 

đối với khoản thu học phí trong phạm vi khung 

giá theo quy định của cơ quan có thẩm quyền 

ban hành chưa tính đầy đủ chi phí. Cụ thể: Học 

phí các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ 

sở, trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục 

và đào tạo công lập.  

Hiện nay, Bộ tài chính có Công văn 1761/BTC-

CST, ngày 23/2/2022 trình Chính phủ về chính 

sách thuế đối với các cơ sở, doanh nghiệp giáo 

dục và các dịch vụ giáo dục. Vì vậy đơn vị đề 

nghị bổ sung nội dung Học phí thuộc diện đóng 

thuế hay không để có cơ sở thực hiện các chính 

sách thuế theo quy định hiện hành (gửi kèm văn 

bản về Thuế). 

17 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 

1079/SKHĐT-VX ngày 26/4/2022) 

Điều 3, Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 

6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ( ) có nêu 

“Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê 

duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu 

vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối 

với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết 

định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới có hiệu lực”. Do vậy, đề 

nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét bổ sung 

nội dung “Trong trường hợp các xã quy định tại 

điểm c, khoản 1 Điều này được công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới thì áp dụng mức học phí 

Tiếp thu, bổ sung thêm khoản d vào khoản 1 Điều 1:  

“Trong trường hợp các xã quy định tại điểm c, khoản 1 

Điều này được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

thì áp dụng mức học phí đối với các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông theo địa bàn vùng 2 quy 

định tại điểm b, khoản 1 Điều này kể từ ngày Quyết 

định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới có hiệu lực.” 
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Các đơn vị góp ý theo đề nghị của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bản số 

732/SGDĐT-KHTC ngày 21/4/2022 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông theo địa bàn vùng 2 quy định tại điểm 

b, khoản 1 Điều này kể từ ngày Quyết định của 

cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới có hiệu lực.” vào khoản 1 Điều 1 của 

dự thảo Nghị quyết. 

18 Sở Tư Pháp (Công văn số 617/STP-

XDKTr&PBPL ngày 27/4/2022) 

 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 tháng 11 

năm 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 tháng 11 năm 

2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 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 
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Các đơn vị góp ý theo đề nghị của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bản số 

732/SGDĐT-KHTC ngày 21/4/2022 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

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 tháng 8 năm 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 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 2 Điều 9 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định: “Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định 

khung học phí năm học 2022 - 2023 để quyết 

định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể đối 

với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập thuộc thẩm quyền và quyết định việc 

sắp xếp, phân loại các vùng trên địa bàn để cơ sở 

giáo dục áp dụng mức thu học phí”. 

Căn cứ các quy định nêu trên, việc Sở Giáo dục 

và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị 

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 mức học phí 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập 

năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum” 

là cần thiết và phù hợp với quy định tại khoản 1 

Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015. 

2. Một số ý kiến cụ thể  

2.1. Điểm a, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 
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Các đơn vị góp ý theo đề nghị của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bản số 

732/SGDĐT-KHTC ngày 21/4/2022 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

81/2021/NĐ-CP giao Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định việc sắp xếp, phân loại các vùng trên 

địa bàn để cơ sở giáo dục áp dụng mức thu học 

phí. Căn cứ quy định nêu trên, việc Sở Giáo dục 

và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phân 

loại các vùng trên địa bàn tỉnh để áp dụng mức 

thu học phí là phù hợp. Tuy nhiên, đối với nội 

dung này, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem 

xét lại một số vấn đề sau: 

2.1.1. Điểm b, khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị 

quyết xác định vùng 2 là các xã, phường, thị trấn 

(không phân định khu vực) bao gồm thị trấn Plei 

Kần, huyện Ngọc Hồi. Tuy nhiên, qua rà soát, 

đối chiếu với Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 

04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực 

II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 thì thị trấn 

Plei Kần, huyện Ngọc Hồi là đơn vị hành chính 

cấp xã thuộc khu vực I. 

2.1.2. Điểm c, khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị 

quyết dự kiến: "Vùng 3: Gồm các xã, thị trấn 

thuộc khu vực II, khu vực III theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các xã 

khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2025 và các thôn đặc biệt khó khăn theo 

quy định hiện hành". Sở Tư pháp nhận thấy, theo 

quy định của Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 

16 tháng 9 năm 2021 của Chủ nhiệm Ủy ban Dân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu ý kiến, sau khi rà soát và trao đổi với 

Ban Dân tộc tỉnh, thì 10 xã, phường, không phân định 

khu vực là: Thị trấn Đăk Hà, xã Hà Mòn, các phường 

Duy Tân, Nguyễn Trãi, Quyết Thắng, Quang Trung, 

Thắng Lợi, Trường Chinh, Trần Hưng Đạo, xã Sa Nhơn 

huyện Sa Thầy (xã này đã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao năm 2011 theo Quyết định số 85/QĐ-UBND 

ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh).   

Theo đó, cơ quan soạn thảo chỉnh sửa nội dung 

tương ứng tại điểm b khoản 1 Điều 1 dự thảo NQ. 

 

Tiếp thu, giải trình: theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT 

ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Chủ nhiệm Ủy ban Dân 

tộc phê duyệt Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 – 2025, thì tỉnh Kon Tum có 371 thôn ĐBKK 

trong đó có 23 thôn ĐBKK ở một số xã, phường thị 

trấn thuộc khu vực I. Tiếp thu ý kiến Sở Tư pháp, cơ 

quan soạn thảo biên tập dẫn chiếu rõ Quyết định số 

612/QĐ-UBDT tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 1 dự 

thảo NQ. 
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Các đơn vị góp ý theo đề nghị của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bản số 

732/SGDĐT-KHTC ngày 21/4/2022 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

tộc phê duyệt Danh sách các thôn đặc biệt khó 

khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2025 thì một số xã, thị trấn 

thuộc khu vực II, khu vực III có thôn đặc biệt 

khó khăn. Như vậy, trường hợp cơ quan chủ trì 

soạn thảo tham mưu quy định "và các thôn đặc 

biệt khó khăn theo quy định hiện hành" có thể 

phát sinh cách hiểu các thôn đặc biệt khó khăn 

thuộc các xã, thị trấn thuộc khu vực II, khu vực 

III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã, 

phường, thị trấn thuộc vùng 2. Tuy nhiên, đối với 

cách hiểu các thôn đặc biệt khó khăn thuộc các 

xã, thị trấn thuộc khu vực II, khu vực III, theo 

quan điểm của Sở Tư pháp là không cần thiết. 

2.1.3. Cơ quan chủ trì soạn thảo xác định xã, 

phường, thị trấn thuộc khu vực III, khu vực II, 

khu vực I theo hướng dẫn chiếu trực tiếp đến 

Quyết định số 861/QĐ-TTg. Tuy nhiên, đối với 

các thôn đặc biệt khó khăn, cơ quan chủ trì soạn 

thảo xác định theo hướng chung chung, không cụ 

thể. Điều này có thể gây ra một số khó khăn cho 

các cơ sở giáo dục khi xác định các vùng để áp 

dụng mức thu học phí; đồng thời, nội dung của 

văn bản cũng chưa đảm bảo tính minh bạch, rõ 

ràng. 

2.2. Đối với mức học phí cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm 

bảo chi thường xuyên, 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 và tình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như đã tiếp thu ở trên, cơ quan soạn thảo biên tập dẫn 

chiếu rõ Quyết định số 612/QĐ-UBDT tại điểm b, 

điểm c khoản 1 Điều 1 dự thảo NQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải trình: Về mức học phí năm học 2022-2023, cơ 

quan soạn thảo đã căn cứ vào khung học phí năm học 

2022-2023 tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định 81 để 

xây dựng và gửi dự thảo lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị 

theo quy định; năm học 2022-2023 chưa quy định việc 

xác định mức học phí theo chỉ số giá tiêu dùng hàng 
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Các đơn vị góp ý theo đề nghị của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bản số 

732/SGDĐT-KHTC ngày 21/4/2022 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

hình thực tế của địa phương để tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định (Sở Tư pháp không 

tham gia ý kiến đối với mức học phí).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản: Về 

cơ bản, ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản đã 

được cơ quan chủ trì soạn thảo 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 ngày 14 tháng 5 

năm 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 (đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 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). Tuy nhiên, đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo trình bày tên của điều theo đúng 

quy định tại điểm c, khoản 5 Điều 62 Nghị định 

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

năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, mà được áp 

dụng từ năm học 2023-2024 tại khoản 3 Điều 9 Nghị 

định 81: “3. Khung học phí từ năm học 2023 - 2024 trở 

đi 

a) Từ năm học 2023 - 2024 trở đi, khung học phí được 

điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã 

hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, 

tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi 

trả của người dân nhưng không quá 7,5%/năm; 

b) Căn cứ khung học phí quy định tại điểm a khoản 

này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định mức thu học phí cụ thể nhưng 

không vượt mức trần quy định.”.   

 

Tiếp thu, trình bày tên của điều theo kiểu chữ đứng, 

đậm. 
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Các đơn vị góp ý theo đề nghị của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bản số 

732/SGDĐT-KHTC ngày 21/4/2022 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

điểm i, khoản 1 Điều 2 Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP) (tên của điều được trình bày 

bằng kiểu chữ đứng, đậm). 

2.4. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở 

các ý kiến tham gia, tiếp thu hoặc thực hiện việc 

giải trình đối với các ý kiến không tiếp thu và 

hoàn thiện dự thảo văn bản, gửi Sở Tư pháp 

thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định 

(dự thảo văn bản gửi thẩm định đề nghị đánh số 

thứ tự theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 39 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP).  

Hồ sơ gửi thẩm định đề nghị thực hiện 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); khoản 5 Điều 1 Quyết định số 

842/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục 

văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy giữa các 

cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum (thời hạn 

thẩm định được tính từ ngày Văn thư Sở Tư pháp 

nhận được bản giấy của các tài liệu 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)). 

 

 

 

Sở GDĐT tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Sở Tư 

pháp và các đơn vị liên quan theo quy định. 
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Các đơn vị góp ý theo đề nghị của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bản số 

732/SGDĐT-KHTC ngày 21/4/2022 

Nội dung góp ý 

Ý kiến đề nghị Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu giải trình 

19 Sở Tài chính (Công văn số 

1544/STC-QLGCS ngày 27/4/2022) 

Cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Tờ trình của 

Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân tỉnh 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 kèm 

theo Văn bản số 732/SGDĐT-KHTC ngày 

21/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tuy 

nhiên, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, 

nghiên cứu cân nhắc mức học phí của từng vùng 

(vùng1, vùng2, vùng3) để tránh tình trạng có sự 

chênh lệch lớn về mức học phí giữa các vùng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Giải trình về mức học phí các vùng: 

Vùng 3 (nhóm khó khăn nhất): trong điều kiện KTXH 

và tình hình bệnh dịch Covid 19 kéo dài vừa qua, dự 

thảo mức học phí vùng 3 là mức thấp nhất (mức sàn) 

trong khung học phí của Chính phủ, không thể thấp 

hơn (MN 50.000 đ/hs/tháng; THCS  50.000 đ/hs/tháng; 

THPT 100.000 đ/hs/tháng). Mức học phí vùng 2 chênh 

lệch so với vùng 3: 10.000đ đối với mầm non, 20.000đ 

đối với THCS và THPT.  Mức học phí vùng 1 chênh 

lệch so với vùng 2: 10.000đ đối với mầm non, 20.000đ 

đối với THCS và THPT. Như vậy mức học phí chênh 

lệch giữa các vùng là không lớn.  

20 Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội (Công  văn số 720/SLĐTBXH-

LĐVL&GDNN ngày 25/4/2022) 

Đề nghị nghiên cứu, bổ sung văn bản về đánh giá 

tình hình điều kiện kinh tế- xã hội và thu nhập 

của dân cư làm căn cứ đề xuất phân vùng, phù 

hợp điều kiện kinh tế- xã hội của từng xã, 

phường, thị trấn. 

Giải trình: Qua nắm bắt thông tin từ Cục Thống kê tỉnh 

Kon Tum, trong các năm qua Cục Thống kê công bố số 

liệu thu nhập bình quân đầu người của tỉnh, chưa công 

bố số liệu về thu nhập dân cư bình quân đầu người của 

từng xã, phường, thị trấn. Do vậy, Sở GDĐT đề xuất 

dự thảo các vùng cơ bản căn cứ vào Quyết định 

861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu 

vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2025 (là căn cứ pháp lý), 

đồng thời có xem xét đến tình hình thực tế về điều kiện 

KTXH để dự thảo việc phân vùng. 

B 

 

Các đơn vị còn lại  Đã gửi văn bản lấy ý kiến nhưng đã đến hạn mà 

không gửi ý kiến tham gia, xem như thống nhất. 
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