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NGHỊ QUYẾT 

Qui định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, 

 phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập do tỉnh Nam Định quản lý 

 từ năm học năm học 2022-2023 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ….. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

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

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. 

 Xét Tờ trình số:         /TTr-UBND  ngày       /11/2015 của UBND tỉnh Nam 

Định kèm theo Đề án Qui định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập do tỉnh Nam Định quản lý 

từ năm học năm học 2022-2023. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Qui định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 

và giáo dục thường xuyên công lập do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học năm học 

2022-2023, như sau: 

1. Học phí năm học 2022 – 2023: 

                                                         Đơn vị tính:  đồng/tháng/học sinh 

Cấp  học 
Mức thu 

Thành thị Nông thôn 

Mầm non 300.000 200.000 

Tiểu học 300.000 200.000 

Trung học cơ sở 300.000 200.000 

Trung học phổ thông 300.000 200.000 

GDTX cấp THPT 300.000 200.000 

 



- Cấp học tiểu học được miễn học phí, mức thu học phí đối với giáo dục 

tiểu học chỉ dùng làm căn cứ để hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học 

tư thục ở các địa bàn chưa đủ trường tiểu học công lập và các đối tượng học sinh 

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

quy định. 

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi 

thường xuyên: mức thu học phí bằng 2 lần mức thu học phí đã được quy định ở trên. 

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi 

thường xuyên và chi đầu tư: mức thu học phí  bằng 2,5 lần mức thu học phí đã 

được quy định ở trên. 

2. Từ năm học 2023-2024 trở đi, giao UBND tỉnh căn cứ mức trần quy 

định trong Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021, chỉ số giá tiêu dùng 

tăng bình quân do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo và tình hình thực tế của địa 

phương quyết định điều chỉnh học phí cho phù hợp nhưng không quá 7,5%/năm. 

Trường hợp không điều chỉnh mức thu học phí sẽ thực hiện theo mức thu của 

năm học 2022 – 2023, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trước khi triển khai 

thực hiện. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2022 và thay 

thế Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Nam Định về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-

HĐND ngày 08/12/2018 của Hội dồng nhân dân tỉnh Nam Định đến hết năm 

học 2021 – 21022. 

 Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

 Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và 

các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định, khóa XIX, kỳ 

họp thứ …. thông qua ngày     tháng    năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày      

tháng       năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Tư pháp; 

- Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Như Điều 2, Điều 3; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Công báo tỉnh; Website tỉnh; 

- Lưu: VT VPHĐND tỉnh. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Lê Quốc Chỉnh 
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