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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 13 tháng 08 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Tiếp tục thực hiện mức thu học phí năm học 2021-2022
như năm học 2020-2021 theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND
ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ 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, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 20152016 đến năm học 2020-2021;
Thực hiện Công văn số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16 tháng 4 năm 2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện các khoản thu
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2020-2021; 2021-2022 và công tác chỉ đạo
điều hành giá năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của
HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, Kỳ họp thức 3 về việc tiếp tục thực hiện mức thu
học phí năm học 2021-2022 theo Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 31 tháng
12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Đình tại Tờ trình
số 1620/TTr-SGDĐT ngày 09 tháng 8 năm 2021 về việc tiếp tục thực hiện mức thu
học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 theo Quyết định số
55/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo Báo Cáo
thẩm định số 241/BC-STP ngày 06/8/2021 của Sở Tư pháp).
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Tiếp tục thực hiện mức thu học phí năm học 2021-2022 như năm học
2020-2021 theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc Quy định mức thu học phí theo Nghị định số
86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ 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 trên địa
bàn tỉnh Bình Định.
Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính và các ngành,
cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn việc triển khai thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 08 năm 2021.
Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo,
Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho
bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các
trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBTVQH, Chính phủ (báo cáo);

- VP QH, VPCP, Bộ Tài chính; Bộ GDĐT;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo); TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị;
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP, CV;
- TT Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, K9.
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