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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất 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 gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Công điện số 848/CĐ-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình 
dịch bệnh phức tạp; Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19; Thông báo 
số 240/TB-VPCP ngày 11/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó 
Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về đảm bảo điều kiện dạy và học 
phù hợp với tình hình dịch COVID-19;

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến đời sống kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói 
riêng; để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh các cấp vượt khó, yên tâm đến 
trường học tập, không vì khó khăn bởi dịch COVID-19 mà bỏ học giữa chừng; 
sau khi xem xét Báo cáo số 1993/BC-SGDĐT ngày 20/9/2021 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo; UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thống nhất 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, 
cụ thể:

Để kịp thời ngăn chặn dịch COVID-19 trên địa bàn, một số xã, thị trấn của 
các huyện: Đại Lộc, Quế Sơn, Phước Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Núi Thành... 
áp dụng các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các 
địa phương này có thời gian giãn cách ngắn, phạm vi hẹp, người dân ít ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19. Trong khi đó, thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn thực 
hiện giãn xã hội theo Chỉ thị 16 nhiều đợt, phạm vi toàn bộ địa bàn, suy giảm kinh 
tế kéo dài, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, trước mắt, UBND 
tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thống nhất miễn học phí học kỳ I năm học 
2021-2022 cho học sinh ở thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn 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 với số lượng như sau:



- Số học sinh đề nghị miễn học phí tại thị xã Điện Bàn: 26.656.

- Số học sinh đề nghị miễn học phí tại thành phố Hội An: 13.923.

- Số học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 về học tại các cơ sở 
giáo dục trên địa bàn tỉnh: 772.

Tổng học sinh đề nghị miễn học phí là: 41.351.

Tổng số tiền miễn học phí Học kỳ I năm học 2021-2022 là: 13.911.420.000 
đồng (mười ba tỷ, chín trăm mười một triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng). Cả 
năm học 2021-2022 là: 31.300.695.000 đồng (ba mươi mốt tỷ, ba trăm triệu, sáu 
trăm chín mươi lăm nghìn đồng).

Riêng học kỳ II năm học 2021-2022, tùy theo diễn biến dịch COVID-19 
trên địa bàn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, UBND tỉnh sẽ báo cáo, thống 
nhất với Thường trực HĐND tỉnh để triển khai thực hiện; sau đó, báo cáo lại 
HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
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