UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:1317/SGDĐT-KHTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 21 tháng 9 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện giãn thu
học phí năm học 2021 – 2022 cho
các cơ sở giáo dục công lập
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Công văn số 3277/BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 8 năm 2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh
viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ Công văn số: 2356/STC ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính
về việc góp ý hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập
năm học 2021 – 2022;
Căn cứ Công văn số 842/UBND-KT ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ 100% học
phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 đối với các học sinh theo học tại các cơ sở giáo
dục công lập;
Tiếp theo Công văn số 1235/SGDĐT-KHTC ngày 21 tháng 9 năm 2021về
việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học
2021 – 2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật các nội dung hướng dẫn các cơ sở giáo
dục công lập (bao gồm: trường mầm non, phổ thông; Trung tâm giáo dục thường
xuyên, gọi chung là trường) thực hiện các khoản thu năm học 2021 - 2022, cụ thể
như sau:
Đề nghị tất cả các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tạm
thời chưa thực hiện việc thu học phí Học kỳ I năm học 2021 – 2022 cho đến khi
có hướng dẫn thu học phí mới.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các đơn vị
có ý kiến gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./.
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