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

   #DiaDiemNgayBanHanh
V/v góp ý dự thảo Đề án hỗ trợ học
phí đối với trẻ mầm non và học sinh
phổ thông trên  địa  bàn tỉnh  do ảnh
hưởng của đại dịch Covid-19.

 Kính gửi: Sở Giáo dục và đào tạo.

 Sở Tài chính nhận được Công văn số 1475/SGDĐT-VP ngày 03/9/2020
của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến thành viên UBND tỉnh về Đề án
hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Qua nghiên cứu nội dung của dự thảo Đề án, Sở Tài chính tham gia góp ý
một số nội dung như sau:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới diễn biến phức
tạp và kéo dài đã làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh,
trong đó người dân ở 06 huyện, thị xã, thành phố thực hiện cách ly theo Chỉ thị
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Hội An, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên,
Thăng Bình, Quế Sơn) bị ảnh hưởng nhiều; tuy nhiên, người dân ở đây có mức
thu nhập bình quân đầu người cao, các địa phương khác ít bị ảnh hưởng nhưng
đời sống gặp nhiều khó khăn; chính vì vậy, Sở Tài chính đề xuất hỗ trợ như
nhau, không phân biệt vùng như dự thảo Đề án, đồng thời xem xét hỗ trợ thêm
cho các đối tượng đủ điều kiện miễn, giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-
CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Về đối tượng:
1.1 Đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập và ngoài công

lập đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí và cấp bù học phí theo Nghị
định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ được hỗ trợ phần chênh
lệch cho đủ 100% học phí trong 4 tháng học kỳ I năm học 2020-2021 (tháng 9,
10, 11, 12/2020).

1.2 Đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập và ngoài công
lập là con của các đối tượng được hưởng chính sách của Nghị quyết 42/NQ-CP
ngày 09/4/2020 của Chính phủ về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do
đại dịch Covid- 19 (trừ các đối tượng ở mục 1.1) được hỗ trợ 100% học phí trong
4 tháng học kỳ I năm học 2020-2021 (tháng 9, 10, 11, 12/2020).

2. Về mức học phí được hỗ trợ:
- Mức học phí được hỗ trợ theo Đề án này theo mức thu học phí được quy

định tại  Nghị quyết  số 13/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh,
Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh.
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3. Về nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh.

Sở Tài chính tham gia một số ý kiến, đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo
nghiên cứu, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền ban hành
đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c)
- Lưu: VT, NS.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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