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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

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

Số:         /BC-HĐND Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021

               
BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tờ trình đề nghị miễn học phí 
học kỳ I năm học 2021-2022 cho học sinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và học sinh ở các tỉnh, thành 

phố có dịch Covid -19 về học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

Qua xem xét Tờ trình số 6379/TTr-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh đề 
nghị miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho học sinh thực hiện giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và học sinh ở các 
tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Ban 
Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, kéo dài; một 
số địa phương phải thực hiện phong tỏa, giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính 
phủ; có nơi thực hiện giãn cách xã hội nhiều đợt, phạm vi toàn bộ địa bàn, ảnh hưởng 
đến hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế kéo dài, đời sống người dân gặp rất nhiều 
khó khăn1.

Trong điều kiện năm học mới 2021-2022 đang diễn ra, cùng với việc thực hiện 
chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định của 
Trung ương, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành chính sách miễn học 
phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho học sinh ở các địa phương thực hiện giãn cách xã 
hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và học sinh 
ở các tỉnh, thành phố có dịch Covid -19 về học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 
là cần thiết, đúng thẩm quyền, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh vượt 
khó, yên tâm đến trường học tập; góp phần duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục tại 
địa phương.

Qua xem xét nội dung tờ trình, căn cứ quy định về không thu học phí có thời 
hạn tại Điều 17 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 quốc dân 
và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo2; Ban thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh không thu học phí học kỳ 
I năm học 2021-2022 đối với 41.351 học sinh tại thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An 
và học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về học tại các cơ sở giáo dục trên 

1 Hội An, Điện Bàn.
2 Điều 17: Không thu học phí có thời hạn: 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, UBND cấp tỉnh trình HĐND 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 thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra 
các sự kiện bất khả kháng.
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địa bàn tỉnh, với số tiền khoảng 13,9 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước cấp bù kinh phí hoạt 
động cho các cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành.

Sau khi chính sách này được HĐND tỉnh thông qua, căn cứ thẩm quyền của 
Thường trực HĐND tỉnh quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 268/NQ-
UBTVQH15 ngày 06/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm đáp ứng yêu 
cầu phòng, chống dịch Covid-193, Ban đề nghị đưa vào Nghị quyết kỳ họp thứ ba, 
HĐND tỉnh khóa X nội dung: Tùy theo diễn biến dịch bệnh trên thực tế, UBND tỉnh 
trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định phạm vi, đối tượng, thời gian 
không thu học phí cho phù hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ 
trình đề nghị miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho học sinh thực hiện giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và 
học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch Covid - 19 về học tại các cơ sở giáo dục trên 
địa bàn tỉnh. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT.

TM. BAN VĂN HÓA –XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

[daky]
Trần Thị Bích Thu

3 Giao Thường trực HĐND quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND và báo cáo lại HĐND tại 
kỳ họp gần nhất.
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