U BAN NHAN DAN QUiN HOANG MAI
PHIEU XI L CONG VAN
Hoàng Mai, ngày 16 tháng 7 nám 2020
Tom tat ni dung vã kin ngh giãi quyt

Y kiên chi dio giãi quyt cüa Lãnh dio

- C/ia tjch UBND quân:
1. N3i dung van bàn: (8368)
Nghj quyêt ye quy djnh rnic thu h9c phi dôi
vôi giáo diic mâm non, giáo diic phô thông
cong 1p cüa TPHN và mtrc thu h9c phi dôi
vth tru?ng Trung cap Kinh te k9 thut Bäc
Thäng Long, Trrnmg Trung cap k5 thut Tin
hçc HN nàm hpc 2020-202 1
- Phó C/ia tjch UBND quin:
2. Dcvii vj gwi van bàn:
- Hi dông nhân dan Thành phô Ha Ni
- So: 5/2020/NQ-HDND ngày 07/07/2020
3. Vànphàngdtxutt:
- KInh trInh Chü tjch, PCT Thai d báo cáo và
xin kiên chi dao
- KInh de nghj giao GDDT tham mu'u

cNg i k: Van phông Hi dng Nhân dan
Email: vanthu_hdn4tp@hanoi.gov.vn
\HAN
quan: Thanh pho Ha Ni
" Th?ii gian k: 15.07.2020 16:43:16 +07:00

HO! BONG NIIAN DAN
THANH PHO HA NO!

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Oc 1p - Tr do - H3nh phüc

S: 05/2020/NQ-HDND

Ha N7i, ngày 07 tháng 7 nám 2020

NGH QUYET
Quy djnh mfrc thu h9c phi di v&i giáo dyc mm non, giáo dye
phô thông côn 1p cüa thành ph Ha Ni và rnfrc thu h9c phi dôi vói
Trtrrng Trung cap Kinh t K5 thut Bãc Thäng Long, Trtrrng Trung
K thuât Tin hoc Ha Ni nãm hQc 2020-2021
UBNDQUANHOANGMAI

cap
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DN Ngày:ALQQ
Chuyn

HQI BONG NHAN DAN THANII PHO nA NQI
KHOA XV K'( HQP THU 15
(Tz ngày 06/7/2 020
ngày 0 7/7/2020)
den

S6 và k hiu HS

(7ivc Lu2t Td chth chInh quyn dfaphutrng ngày 19/6/2015;
Can ci- Luat Ban hành van ban quyphçim pháp lut ngây 22/6/2015;
Can ci Lu2t Giáo dyc ngày 14/6/2005; LuIt sz.'a do2i, b sung m5t diêu
cüa Lu4t Giáo dyc ngày 25/11/2009, Luet Giáo dyc ngày 14/6/2019
hiu lc
thi hành tü ngày 0//7/2020);
Can cii- Lu4t Gido dyc ngh nghip ngày 27/11/2014;
Can ci Ngh a'jnh s6 16/2015/ND-CF ngày 14/02/2015 cza ChInh phi quy
djnh co ché tt chi cza don vj Sw nghip cong lcp;
Can ci Nghj djnh s 86/2015/ND-C? ngày 02/10/2015 cña ChInh phz. quy
dnh co ché thu, quán 1 hc phI ä'ôi v&i ccl sà giáo dye thuc h thông giáo
dye quôc
và chInh sách mien, giáni hQc phi ho trc/ chi phi hQc tcp tI nàm
hQc 2015-2016 den nám hQc 2020-2021,
so

(co

ye

dan

Xét Ta trInh sá 97/7Tr-UBND ngày 17/6/2020 cia UBND Thành pM v
vic quy djnh m&c thu hçc phI dOi v&i giáo dye mám non, giáo dyc phO thông
cOng 1p cia thành,,phO Ha Ni và mz-c thu hçc phi a'Oi vái Tru-&ng Trung cap
Kinh tê K9 thuçt Bác Tháng Long, Tru'Ong Trung cap 1(9 thut Tin hQc Ha Ni
nám hçc 2020-2021; Báo cáo thám Ira cia Ban Van hOa - Xa hç31 H5i dOng
nhán dan Thành phô, van ban sO 2865/UBND-KGVX ,ngày 05/7/2020 cüa
UBND Thành phO tiêp thu kién thám Ira và két qua biêu quyêt cia dgi biéu
Hç5i dOng nhdn dan Thành phO.
QUYET NCR!:
Diu 1. Phini vi diu chinh và d6i tirçrng áp dting
1. Ph.m vi diu chinh
Nghj quy&
quy dj.nh v mirc thu hQc phi d& vói giáo dic mâm non,
giáo diic phô thông cong i cüa thãnh phô Ha Ni và müc thu h9c phI doi
vóiTrtthng Trung cap Kinh te K thut Bäc Thäng Long, Tru&ng Trung cap K5
thuât Tin hoc Ha Ni nthia h9c 2020-2021.
nay

2. Di tixqng áp d%ing
a) Trè em h9c mm non, hc sinh t?i các ca sr giáo dic mm non, giáo dc
ph thông cong 1p (tth cac ca sâ giáo dc cong 1p chat krqng cao); h9c sinh ti
các Ca sOr giáo diic ngh nghip - giáo dc thuing xuyên cüa thãnh ph Ha Ni;
hçc sixth ti Trurng Trung c.p Kinh t K5 thut Bc Thing Long và Tnring
Trung c.p K5' thut Tin bce Ha Ni;
b) Các ca sâ giáo di,ic mm non, giáo dic ph thông Cong Wp (trr các cci si
giáo dtc Cong l.p cht luqng cao); ca s& giáo diic ngh nghip - giáo dc thuäng
xuyen cüa thành ph Ha Ni; Tni&ng Trung c.p Kinh t K5' thu.t Bc Thäng Long
và Trung Trung cp K5 thut Tin hc Ha Ni.
t

w

Dieu 2. Mrc thu hçc phi nam hçic 2020-2021
1. H9C phi di vâi các chucrng trInh giáo dic d.i trà c.p hçe mm non, ph

thOng, giáo diic thuông xuyên cOng 1p nàm hc 2020-202 1
Do72 vj. ddng/tháng/hQc sinh
Mirc thu hc phi nm hçc 2020-2021
H9csinhtheohçc HQcsinhtheohoc
Hçcsirihtheo
ti the ca s& giáo
ti các ca sâ gião
h9c ti the eci
due trén dja bàn
dic trên da bàn
sâ giáo diic
thàrih th (các
nông thôn (các xi trên dja bàn các
phixàng, thj trân) trir the xi mien nii)
x mien nüi

Cp hoc

Nba tré, Mu giáo (không bao gm trê em
mm non 05 tui), Trung hçc ph thông, Giáo
dic thu&ng xuyên cp Trung hçc ph thông
Tré em mm non 05 tu&, Trung hçc ccc si,
Giáo diic thucing xuyen cap Trung h9c ccx sa
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24.000

155.000

75.000
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2. Hgc phi d& vài Trueing Thing c.p Kinh th K thut Bc Thng Long,
Tnrâng Trung cp K5 thut Tin hc Ha Ni nám hQC 2020-2021
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Dcrn vi: thn/thán'/hoc s/nh
Mrc thu hçc phi
n.m hoc 2020-202 1

Nhóm nganh, ngh
Khoa h9c x hi, kinh t, Iut; nông, lam, thiy san.
Khoa hçc tij nhiên; k' thut, cOng ngh; th
ngh thut; khách san, du ljch.
Trirông Trung cp K5 thut tin hyc Hi Ni
Khoahc xi hi, kinh th, 1ut; nOng, lam, thüy san.
Khoa hoc ti,r nhiën; k thut, cong ngh; th
ngh th4t; khách sn, du ljch.
2
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Then 3. Giao Uy ban nhan dan Thanh pho
1. T chüe thrc hin Nghj quyt; chi d.o thc hin t& Cong tác tuyên
truyn Ngh quyt cüa HDND Thành ph v mirc thu hpc phi nAm h9c 20202021 d4 Nhn dan, các ca quan, t chüc trên dja bàn dng thun, thông nMt
trong t chi.'rc thrc hin.
2. Tang cuông cong tác quãn 1 thu, sr ding h9c phi dam bàn cong khai
minh bach, di'ing mc dIch, không d xây ra vic 1m thu và tinh trng dy them,
h9c them không diing quy djnh.
Diu 4. Diu khoãn thi hành
1. Giao Thu&ng triic Hi dng nhãn dan, các Ban cCia HOi dng nhân dâii.
Thành ph, các T di biu, di biu Hi dng nhân dan Thãnh ph giám sat
vic thirc hin Nghj quyt.
2. D nghj Uy ban Mt trn T quc Vit Nam thãnh ph Ha Ni vâ các
th chüc chInh t4 - xã hii phi hqp tuyên truyn và giám sat vic thirc hin
Nghj quy&.
Nghj quyt dâ ducic HOi dng nhãn dan thành ph Ha Ni khoá XV,
kS' h9p thtr 15 thông qua ngày 07 tháng 7 nm 2020, có hiu 1irc sau 10 ngày
k tr ngày k./.
Ncinhn:
- US' ban Thx&ng vi Quoc hOi;
-Chinhphü;
- Ban COng tác dai biu thuc UBTV QuOc hi;
- Van phOng Quôc hi; VAn phOng Chmnh phü;
- Các Bô: Giáo diic và Dào tao, Tài chinh,
Ttr pháp, Lao dng, Thtrong binh và XA hi;
- Thtring tri,rc Thành üy;
- Doàn dai biu Qu& hi HA Ni;
- ThuOngTi: HDND, UBND, UBMITQ Thành ph6;
- Dai biOu HDND Thành ph&
- VP TU, các Ban Bang TU;
- Các Ban HDND ThAnh phô;
- VP HDND; VP UBND Thành pho;
- Các sâ, ban, ngAnh, doAn the Thành phO;
- TI' HDND, UBND
huyn, th xA;
- Cong báo Thành pho, Cong GTDT Thành phô;
- Liru:

'
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