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   UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Số:              /SGDĐT-VP       Bình Phước, ngày       tháng 6 năm 2022 

  

  V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

   

         

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1470/UBND-TH ngày 21/06/2022 của 

UBND tỉnh Bình Phước về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước 

kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)trả lời 

những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực Giáo dục như sau: 

1. Kiến nghị của cử tri huyện Đồng Phú: tại Điều 2, dự thảo Nghị quyết quy 

định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2022 - 2023 (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị 

quyết) có quy định về mức thu học phí: cao nhất 300.000 đồng/học sinh/tháng; thấp 

nhất 50.000 đồng/học sinh/tháng là quá cao và gấp 3,75 lần so với Nghị quyết số 

23/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu 

học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

áp dụng cho năm học 2021-2022: cao nhất 80.000 đồng/học sinh/tháng và thấp nhất 

20.000đồng/học sinh/tháng… Nếu dự thảo Nghị quyết  được thông qua sẽ ảnh hưởng 

rất lớn đến đời sống của người dân, có gia đình sẽ không đủ khả năng cho con đi học 

dẫn đến tình trạng học sinh phải nghỉ học. Vì vậy, đề nghị chưa xem xét thông qua dự 

thảo Nghị quyết này mà giữ nguyên mức thu học phí như quy định tại Nghị quyết số 

23/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối 

với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng 

cho năm học 2021 - 2022. 

Sở GD&ĐT giải trình như sau: ngày 27/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 

số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 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, theo quy định tại khoản 2 

Điều 9, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, khung học phí (mức sàn - mức trần) năm học 

2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo 

đảm chi thường xuyên được quy định với mức thấp nhất từ 50.000đồng/học sinh/tháng 

cho đến mức cao nhất là 650.000đồng/học sinh/tháng, tùy theo từng vùng và từng bậc 

học. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15/10/2021, vì vậy, HĐND tỉnh cần phải ban hành Nghị quyết mới để quy định về mức 
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thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước áp dụng cho năm học 2022 – 2023. 

Khi xây dựng dự thảo Nghị quyết, Sở GD&ĐT đã áp dụng mức thu thấp nhất 

theo khung học phí năm học 2022-2023 quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP để 

tham mưu, đế xuất mức thu học phí áp dụng trên địa bàn tỉnh cao nhất là 300.000 

đồng/học sinh/tháng, thấp nhất là 50.000 đồng/học sinh/tháng. Dự thảo Nghị quyết đã 

được Sở GD&ĐT gửi lấy ý kiến rộng rãi của các sở, ban, ngành, đơn vị; các cơ sở giáo 

dục và phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp, 

dự thảo Nghị quyết đã nhận được ý kiến đồng thuận với tỷ lệ cao của các đối tượng lấy 

ý kiến. Đồng thời dự thảo Nghị quyết đã được Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh thẩm 

tra và thống nhất đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, biểu quyết thông qua Nghị 

quyết (Báo cáo thẩm tra số 26/BC-HĐND-VHXH ngày 21/6/2022). 

Với những lý do trên, kiến nghị của cử tri huyện Đồng Phú đề xuất giữ nguyên 

mức học phí quy định tại Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 để áp 

dụng cho năm học 2022-2023 là không phù hợp. 

2. Cử tri xã Long Tân, huyện Phú Riềng kiến nghị: “đồ dùng học tập cho 

học sinh lớp 1 và lớp 2 hiện nay chưa sử dụng hiệu quả, vì học sinh còn nhỏ. Nếu 

phụ huynh không mua thì thiếu đồ dùng trực quan cho học tập, nếu mua thì sử dụng 

không hiệu quả. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết có bắt buộc phải mua 

hay không?” 

Qua kiến nghị của cử tri xã Long Tân, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo phòng GD&ĐT 

huyện Phú Riềng kiểm tra, rà soát việc bắt buộc mua sắm đồ dùng học tập của học 

sinh trên địa bàn huyện; qua kiểm tra cho thấy, phòng GD&ĐT huyện Phú Riềng 

cũng như các trường tiểu học trên địa bàn huyện không ban hành văn bản quy định 

bắt buộc học sinh phải mua sắm đồ dùng học tập.  

Mặt khác, trong năm học 2021-2022 và các năm học trước đây, Sở GD&ĐT 

không ban hành văn bản quy định bắt buộc học sinh mua đồ dùng học tập để phục 

vụ cho việc học tại trường. Chính vì vậy, việc mua đồ dùng học tập cho học sinh 

lớp 1, lớp 2 là xuất phát từ tinh thần tự nguyện của học sinh và gia đình. 

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực Giáo dục, Sở 

GD&ĐT báo cáo UBND tỉnh biết và có ý kiến chỉ đạo.  

 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
-Như trên; 

-Đoàn ĐBQH tỉnh; 

-Thường trực HĐND tỉnh; 

-Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

-Lưu VP. 
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