UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
Số: 842

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 21 tháng 09 năm 2021

/UBND-KT

V/v xây dựng dự thảo Nghị quyết
hỗ trợ 100% học phí học kỳ I
năm 2021-2022 đối với các học
sinh theo học tại các cơ sở giáo
dục công lập

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Thông báo số 727TB/TU ngày 14/9/2021 về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới;
Xét nội dung đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 89/TTrSGDĐT ngày 13/9/2021 về việc xem xét không thu học phí có thời hạn trong năm
học 2021 - 2022 (văn bản đính kèm), Uỷ ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:
1. Chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ I năm
học 2021-2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non đang học thực tế tại các cơ sở giáo
dục mầm non công lập; học sinh, học viên (trung học cơ sở, trung học phổ thông,
giáo dục thường xuyên) đang học thực tế tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa
bàn Tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trừ các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở,
ban, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ
100% học phí học kỳ I năm học 2021-2022 theo đúng quy định pháp luật, tham
mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua tại kỳ họp
gần nhất; đồng thời, có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trên địa
bàn Tỉnh, tạm thời chưa thực hiện thu học phí học kỳ I cho đến khi có hướng dẫn
mới. Vận động các cơ sở giáo dục ngoài công lập miễn, giảm học phí cho trẻ mầm
non và học sinh nhằm chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Sở: LĐTB&XH, TT&TT;
- UBND huyện, thành phố;
- Đài PTTH Đồng Tháp;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX, KT/HSĩ (22 bản).
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