ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG KHÊ

Số: 669/UBND-GDĐT
V/v xin ý kiến thực hiện chính sách
và thu học phí đối với trẻ em, học
sinh năm học 2021-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hương Khê, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh
Thực hiện Nghị quyết số 17/2021/HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về
tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/NQ-HĐND
ngày 15/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, năm học 2021-2022, UBND huyện đã
chỉ đạo các trường mầm non, THCS trên địa bàn triển khai mức thu học phí theo quy
định tại Văn bản này. Tuy nhiên, ngày 25/3/2022, Ủy ban nhân dân huyện nhận
được Văn bản số 414/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc xác định xã miền
núi (có văn bản đính kèm); theo đó, tỉnh Hà Tĩnh không có xã thuộc vùng dân tộc
thiểu số và miền núi.
Để thực hiện tốt chính sách cho trẻ em và học sinh, UBND huyện đề nghị Sở
GD&ĐT cho ý kiến các nội dung sau:
- Mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với huyện Hương Khê áp dụng
theo vùng 1 hay vùng 2 Nghị quyết số 17/2021/HĐND ngày 17/7/2017 của Hội
đồng nhân dân tỉnh.
- Đối với trẻ em, học sinh nghỉ học do dịch Covid-19 có được miễn, giảm học
phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 và hỗ
trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày
08/9/2020 của Chính phủ hay không?
UBND huyện đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời bằng văn bản các
nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT, GDĐT.

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

Trần Quốc Bảo

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG KHÊ

Số:

/UBND-GDĐT

V/v xin ý kiến thực hiện chính sách
và thu học phí đối với trẻ em, học
sinh năm học 2021-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hương Khê, ngày

tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh
Ngày 25/3/2022 , Ủy ban nhân dân huyện nhận được Văn bản số 414/UBDTCSDT của Ủy ban Dân tộc về việc xác định xã miền núi (có văn bản đính kèm), theo
đó, tỉnh Hà Tĩnh không có xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó,
trong học kỳ II, năm học 2021-2022, do dịch bệnh Covid-19; tại huyện Hương Khê,
ở cấp mầm non và tiểu học, số học sinh đến trường tỷ lệ chuyên cần chưa cao; đặc
biệt là cấp mầm non, do tâm lý sợ lây lan dịch bệnh nên một số phụ huynh không
cho con đến trường.
Để thực hiện tốt chính sách cho trẻ em và học sinh, UBND huyện xin ý kiến
chỉ đạo của Sở GD&ĐT về các nội dung sau:
- Mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với huyện Hương Khê áp dụng
theo vùng 1 hay vùng 2 (Nghị quyết 17/2021/HĐND của HĐND tỉnh).
- Số tháng thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định
số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 và hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo theo
Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ đối với trẻ em, học
sinh nghỉ học do dịch Covid-19.
- Học kỳ I, năm học 2021-2022, ở các trường thuộc các xã đã triển khai thu
học phí theo mức cũ (vùng 1 - Nghị quyết 17/2021/HĐND của HĐND tỉnh), do vậy,
nếu truy thu thì hết sức khó khăn. UBND huyện kính đề nghị Sở GD&ĐT tham mưu
UBND tỉnh áp dụng mức thu học phí trong năm học 2021-2022 của các xã trong
huyện theo vùng 1- Nghị quyết 17/2021/HĐND của HĐND tỉnh.
UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo của quý Sở./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT, GDĐT.

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

Trần Quốc Bảo

