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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 458/SGDĐT-KHTC 

V/v triển khai thực hiện quy định 

mức thu 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 

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 3 năm 2023 

 
 

 
Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;  

- Hiệu trưởng các trường THPT và đơn vị trực thuộc. 

 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ 

ban hành 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về 

học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định mức thu 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; 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 Nghị quyết 

số 13/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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; 

Thực hiện Công văn số 451/UBND-VX ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh 

Sóc Trăng về việc 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, 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) 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 theo Điều 2 Nghị quyết số 

01/2023/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

như sau: 

- Mức học phí: 

+ Khu vực thành thị: 70.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng. 

+ Khu vực nông thôn: 40.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng. 
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- Mức học phí  này là mức để hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu 

học tư thục ở địa bàn không đủ trường tiểu học công lập và các học sinh tiểu 

học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo 

quy định. 

- Thu học phí thực hiện theo Khoản 1; Điều 12 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ cụ thể: 

+ Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu người học tự nguyện, nhà 

trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. 

+ Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, học phí được 

thu tối đa 9 tháng/năm.  

- Mức học phí làm cơ sở thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ 

trợ chi phí học tập, hỗ trợ đóng học phí theo quy định tại Mục 1, Mục 2, Mục 

3; Chương IV Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. 

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Các Phòng 

GDĐT huyện, thị xã và thành phố khẩn trương triển khai đến các trường và 

thực hiện trong năm học 2022-2023. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở GDĐT 

tỉnh Sóc Trăng để có giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh phù hợp và kịp thời./. 

 

 
Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên (t/h); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính (p/h); 

- UBND huyện,TX,TP (p/h); 

- GĐ, các PGĐ; 

- CĐ ngành GD; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

  

 

 

 

 
 

Châu Tuấn Hồng 
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