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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội về dự thảo nghị quyết kèm Tờ trình 

số 101/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

việc đề nghị ban hành quy định mức học phí đối với chƣơng trình giáo dục đại trà 

cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019 - 2020 

 
 

Thực hiện Công văn số 205/HĐND-TT ngày 14 tháng 6 năm 2019 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân công chuẩn bị các báo 

cáo, dự thảo nghị quyết; thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ 

họp thứ 13 của HĐND thành phố Cần Thơ, khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Ban văn hóa - xã hội đã tổ chức họp thẩm tra với sự 

tham dự của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng 

nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan, Văn 

phòng HĐND thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự thảo nghị quyết theo Tờ trình số 101/TTr-

UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề 

nghị ban hành quy định mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp 

học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019 - 2020, trên cơ sở các 

quy định pháp luật có liên quan và ý kiến của các đại biểu dự họp, Ban văn hóa - 

xã hội có ý kiến thẩm tra đối với dự thảo nghị quyết như sau: 

1. Căn cứ thẩm tra 

a) Về thẩm quyền 

- Khoản 2, Điều 109 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định các 

Ban của Hội đồng nhân dân “Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên 

quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng 

nhân dân phân công”. 

- Khoản 3, Điều 4 của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ quy định: “Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 

Điều này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức học phí cụ thể hàng năm 

phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn của mình”. 

b) Căn cứ thẩm tra về pháp lý 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 
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- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ 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 từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; 

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 

tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - 

Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP của Chính phủ 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 từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. 

Qua đối chiếu thẩm quyền và căn cứ pháp lý liên quan đến dự thảo nghị 

quyết, Ban văn hóa - xã hội nhận thấy dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

quy định mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, 

giáo dục phổ thông công lập năm học 2019 - 2020 đảm bảo đúng thẩm quyền, 

phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.  

2. Về nội dung dự thảo nghị quyết 

Theo quy định, mức thu học phí đối với cấp học mầm non và phổ thông 

được xác định căn cứ vào điều kiện kinh tế của địa phương, đặc biệt là tốc độ 

tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm. Theo báo cáo của Cục Thống kê
1
 và Báo 

cáo Ủy ban nhân dân thành phố
2
, chỉ số giá tiêu dùng năm 2018 (104,3%) giảm 

so với năm 2017 (104,62%), chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2019 cũng chỉ 

tăng bình quân 1,26% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, giá cả thị trường tăng cao do 

giá điện sinh hoạt, giá xăng dầu tăng dẫn đến nhiều mặt hàng tăng giá cao hơn 

so với năm 2018, tình hình dịch bệnh trên gia súc nhất là dịch tả lợn Châu Phi... 

ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của người lao động, nhất là người có thu nhập 

thấp.  

Vì những lý do trên, Ban văn hóa - xã hội cơ bản thống nhất với dự thảo 

Nghị quyết quy định mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp mầm 

non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019 - 2020 do Ủy ban nhân dân 

thành phố trình như mức học phí năm học 2018 - 2019, để giảm bớt gánh nặng 

kinh tế cho người dân.  

Tuy nhiên, Ban văn hóa - xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo lưu ý về cơ sở 

pháp lý khi trình mức thu học phí cần căn cứ vào những văn bản pháp luật hiện 

hành, nguyên tắc xác định mức học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của 

                                           
1. 

 Theo Công văn số 22/CTK ngày 15/01/2019 về việc cung cấp số liệu chỉ số giá tiêu dùng năm 2018. 
2
. Báo cáo số 122/BC-UBND của UBND thành phố về kết quả thực hiện nghị quyết HĐND về kinh tê 

- xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm. 
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Chính phủ. Ngành Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường huy động nguồn lực đầu 

tư cơ sở vật chất trường lớp và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương 

trình sách giáo khoa mới.  

Bên cạnh đó, Ban văn hóa - xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố  

xem xét điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết, như sau: 

- Điều 1 về Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Đề nghị cơ quan 

soạn thảo điều chỉnh lại như sau: “Nghị quyết này quy định mức học phí năm 

học 2019 - 2020 đối với trẻ em, học sinh đang học chương trình giáo dục đại trà 

tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc thẩm 

quyền quản lý của thành phố Cần Thơ”. 

- Về cấp học: Đề nghị điều chỉnh lại cấp học “Mầm non” thay vì “Nhà trẻ, 

mẫu giáo” cho phù hợp theo quy định pháp luật.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định mức học phí đối 

với chương trình giáo dục đại trà cấp mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm 

học 2019 - 2020 của Ban văn hóa - xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân thành 

phố xem xét, thảo luận và quyết nghị./. 

 

 
           TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 
Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Ban VHXH của HĐND thành phố; 

- Các Ban của HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Văn phòng HĐND thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Lưu: VT,HĐ,MT,72. 
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