
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Số:               /UBND-VX 

V/v triển khai thực hiện quy 

định về mức học phí đối với 

cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

năm học 2022-2023  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sóc Trăng, ngày         tháng 3 năm 2023 

  

 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Sở Tài chính; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
 tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngh ị quyết  
số 13/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng nhân dân t ỉnh quy định 
mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập  trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2022-2023, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có ý kiến như sau: 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ 
quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương 

triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên; đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân 
tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. 

(Kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT, VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
Huỳnh Thị Diễm Ngọc 
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