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NGHỊ QUYẾT
Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non 

và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2018 - 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;
Căn cứ Luật Ngân sách ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 

11 năm 2009; 
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 học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ 
năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 
30 tháng 3 năm 2016 của liên bộ 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 ngày 02/10/2015 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;

Xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về 
mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương 
trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2018 - 2019; Báo cáo 
thẩm tra số 65/BC-BVHXH ngày 15/6/2018 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng 
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nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và 
phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức thu học phí đối với cơ 
sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai năm học 2018 - 2019.

2. Đối tượng áp dụng: Trẻ em học mầm non, học sinh Trung học cơ sở và học 
sinh Trung học phổ thông (gọi chung là học sinh) đang học tại các cơ sở giáo dục 
công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Mức thu học phí:
a) Học sinh thuộc phường khu vực I: 110.000 đồng/học sinh/tháng;
b) Học sinh thuộc thị trấn khu vực I: 80.000 đồng/học sinh/tháng;
c) Học sinh thuộc xã khu vực I: 60.000 đồng/học sinh/tháng;
d) Học sinh thuộc các xã, thị trấn khu vực II: 30.000 đồng/học sinh/tháng;
đ) Học sinh thuộc các xã, thị trấn khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn 

của các xã, thị trấn thuộc khu vực II: 10.000 đồng/học sinh/tháng.
4. Tổ chức thực hiện:
a) Các cơ sở giáo dục căn cứ hộ khẩu thường trú của bản thân học sinh để xác 

định và áp dụng mức thu học phí. Trường hợp học sinh không có hộ khẩu thường 
trú ở tỉnh Lào Cai thì căn cứ vào nơi tạm trú để xác định và áp dụng mức thu học 
phí đối với đối tượng phải nộp học phí theo quy định.

b) Việc tổ chức thu và sử dụng học phí; miễn, giảm học phí: Thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ; 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.

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết.

3. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.
Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XV 
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thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 
2018./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh




