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HƯỚNG DẪN
Thực hiện thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, 

học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công 
lập năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 

2964/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh 

Căn cứ Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ 
em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ 
thông công lập năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Nghị 
quyết số 31);

Thực hiện Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND 
tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND 
ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu học phí và chính 
sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo 
dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 – 2023 trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam,

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung như sau:
1. Về mức thu học phí:
1.1. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự 

đảm bảo chi thường xuyên
a) Mức thu học phí được quy định tại Điều 2 của Nghị quyết 31:

                                                                               ĐVT: đồng/học sinh/tháng

Cấp học Khu vực 
thành thị

Khu vực 
nông thôn

Khu vực miền núi, 
bãi ngang ven biển và 

hải đảo
Mầm non 300.000 100.000 50.000
Tiểu học 300.000 100.000 50.000
Trung học cơ sở 300.000 100.000 50.000
Trung học phổ thông 300.000 200.000 100.000

b) Mức thu từ người học được quy định tại Điều 4 của Nghị quyết 31:
                                                                               ĐVT: đồng/học sinh/tháng

Cấp học Khu vực 
thành thị

Khu vực 
nông thôn

Khu vực miền núi, 
bãi ngang ven biển và 

hải đảo
Mầm non 105.000 45.000 20.000
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Cấp học Khu vực 
thành thị

Khu vực 
nông thôn

Khu vực miền núi, 
bãi ngang ven biển và 

hải đảo
Tiểu học    
Trung học cơ sở 60.000 30.000 15.000
Trung học phổ thông 105.000 65.000 20.000

1.2. Ngân sách tỉnh hỗ trợ được quy định tại Điều 4 của Nghị quyết 31
Ngân sách tỉnh hỗ trợ phần chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 

2022 - 2023 với mức thu học phí năm học 2021 - 2022 cho trẻ em mầm non, học 
sinh phổ thông công lập và cấp bù kinh phí cho các cơ sở giáo dục công lập trên 
địa bàn tỉnh, cụ thể:

                                                                               ĐVT: đồng/học sinh/tháng

Cấp học Khu vực 
thành thị

Khu vực 
nông thôn

Khu vực miền núi, 
bãi ngang ven biển và 

hải đảo
Mầm non 195.000 55.000 30.000
Tiểu học 300.000 100.000 50.000
Trung học cơ sở 240.000 70.000 35.000
Trung học phổ thông 195.000 135.000 80.000

1.3. Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên, mức học phí tối đa bằng 2 lần mức học phí quy định ở điểm a, khoản 
1.1 nêu trên sau khi trừ phần ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Ví dụ: Một học sinh A ở khu vực thành thị đang học tại Trường THPT X là đơn 
vị bảo đảm chi thường xuyên, mức thu học phí tối đa một tháng được tính như sau:

300.000 đồng x 2 – 195.000 đồng = 405.000 đồng.
1.4. Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm 

chi thường xuyên và chi đầu tư, mức học phí tối đa bằng 2,5 lần mức học phí 
quy định ở điểm a, khoản 1.1 nêu trên sau khi trừ phần ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Ví dụ: Một học sinh A ở khu vực thành thị đang học tại Trường THPT X là đơn 
vị bảo đảm chi thường xuyên, mức thu học phí tối đa một tháng được tính như sau:

300.000 đồng x 2,5 – 195.000 đồng = 555.000 đồng.
1.5. Cơ sở giáo dục thường xuyên áp dụng mức học phí tương đương với mức 

học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp trên địa bàn.
1.6. Học sinh tiểu học công lập không phải đóng học phí, mức học phí đối 

với giáo dục tiểu học quy định ở điểm a, khoản 1.1 nêu trên là dùng làm căn cứ 
để xem xét ban hành chính sách hỗ trợ 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 diện được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định.

2. Thu học phí:
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- Thời gian thu: Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, học 
phí được thu tối đa 9 tháng/năm học. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, đào 
tạo thường xuyên và các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, học phí được thu 
theo số tháng thực học.

- Thời điểm thu: 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. 

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh nộp học phí, cơ 
sở giáo dục cần triển khai đồng thời hai hình thức thu tiền mặt và chuyển khoản. 
Cơ sở giáo dục công bố công khai tài khoản thu học phí mở tại ngân hàng 
thương mại hoặc Kho bạc nhà nước cho phụ huynh, học sinh biết để thực hiện 
chuyển khoản.

3. Về khu vực áp dụng mức học phí
- Khu vực thành thị: Bao gồm các phường thuộc thành phố Tam Kỳ, thành 

phố Hội An và thị xã Điện Bàn; các tổ dân phố thuộc thị trấn của các huyện đồng 
bằng.

- Khu vực nông thôn: Bao gồm các xã thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố 
Hội An, thị xã Điện Bàn và các huyện đồng bằng; các tổ dân phố thuộc thị trấn của 
các huyện miền núi. 

- Khu vực miền núi, bãi ngang ven biển và hải đảo: Bao gồm các thôn, xã 
miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã đảo.

Khu vực áp dụng mức thu học phí dựa trên hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác 
nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ hộ khẩu bị 
thất lạc) của người học (trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX).

4. Quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ (cấp bù học phí):
- Kinh phí cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục công lập được giao trong dự 

toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo hằng năm cho cơ quan chủ quản theo quy 
định về lập, phân bổ dự toán NSNN hằng năm và phân cấp NSNN hiện hành.

 Riêng đối với học kỳ I năm học 2022-2023, các cơ sở giáo dục có trách 
nhiệm lập dự toán thu, dự toán phần chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 
2022-2023 với mức thu học phí năm học 2021 - 2022 trình cơ quan quản lý cấp 
trên (đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý 
gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo; đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở 
Giáo dục và Đào tạo thì gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo) tổng hợp gửi cơ quan 
tài chính cùng cấp thẩm định. Cơ quan tài chính cấp huyện tham mưu UBND 
huyện, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ học phí theo quy định.

- Khi phân bổ dự toán cho các cơ sở giáo dục công lập, cơ quan chủ quản 
ghi rõ dự toán thực hiện chính sách cấp bù học phí theo Nghị quyết số 
31/2022/NQ-HĐND. 

- Kinh phí cấp bù học phí được quản lý và sử dụng theo quy định hiện 
hành về chỉ đạo, điều hành dự toán NSNN hằng năm của cấp có thẩm quyền.
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Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2964/QĐ-
UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam. Trong quá trình thực hiện 
nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Giáo dục và Đào tạo để được 
hướng dẫn./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam (Để báo cáo);  
- Ban VHXH HĐND tỉnh (Để báo cáo);
- Sở Tài chính, LĐTBXH (Để phối hợp);
- UBND huyện, thị xã, thành phố (Để phối hợp);
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Các Phòng CM thuộc Sở;
- Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Trường THPT chuyên, THPT;
- Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, KHTC.

               #ChuKyLanhDao
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