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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH HƯNG YÊN 

________________ 

 

Số: 154/2018/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________ 

 

Hưng Yên, ngày 13 tháng 7 năm 2018 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, 
 hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo  

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên  
từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021 

_____________________________________ 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ SÁU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí năm 2015; 

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 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí 
và lệ phí; 

Căn cứ 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 hướng dẫn thực hiện một số điều của 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 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở 
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí và chính 
sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào 
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tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 - 2019 
đến năm học 2020 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội 
đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 - 2019 đến 
năm học 2020 - 2021 như sau: 

1. Học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập 

a) Mức thu 

 Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/học sinh 

TT Cấp học 

Mức thu  

Khu vực 

nông thôn 

Khu vực 

thành phố 

1 

Mầm non:   

 - Nhà trẻ 63 82 

 - Mẫu giáo 50 70 

2 Trung học cơ sở 44 60 

3 Trung học phổ thông 57 70 

4 Trung học phổ thông Chuyên Hưng Yên  80 

Trong đó: Khu vực thành phố gồm các cơ sở giáo dục đóng tại địa bàn các 
phường thuộc thành phố Hưng Yên. Khu vực nông thôn gồm các cơ sở giáo dục 
đóng tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện, thành phố. 

b) Phương thức thu 

Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh tự nguyện, nhà trường 
có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với các trường phổ 
thông, học phí thu 9 tháng/năm học; các cơ sở giáo dục mầm non thu theo số 
tháng thực học. Các cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức học phí 
tương đương với mức học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp học 
trên địa bàn. 

c) Điều chỉnh mức thu 

Căn cứ chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư thông báo, nếu tổng chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm cộng 
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dồn từ năm 2019 trở đi nhỏ hơn hoặc bằng 10% giao Ủy ban nhân dân tỉnh 
thông báo điều chỉnh mức thu học phí; nếu tổng chỉ số giá tiêu dùng tăng bình 
quân hàng năm cộng dồn từ năm 2019 trở đi lớn hơn 10% Ủy ban nhân dân tỉnh 
trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh mức thu học phí hàng năm. 

2. Cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập tự quyết 
định mức thu học phí, báo cáo cơ quan quản lý giáo dục cấp trên và thông báo 
công khai mức thu học phí từng năm học theo quy định tại Thông tư số 
36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân. 

3. Cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thu 
học phí không vượt mức trần quy định tại Điều 5 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. 

4. Cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập tự 
quyết định mức thu học phí, thông báo công khai mức thu học phí theo quy định 
tại Khoản 5, Điều 23 Luật Giáo dục nghề nghiệp và Thông tư số 36/2017/TT-
BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 
chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân. 

Điều 2. Quy định miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở 
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm 
học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021 thực hiện theo quy định tại 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 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành 

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện 
Nghị quyết này.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn 
cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết này.   

3. Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết: số 216/2010/NQ-HĐND ngày 
13 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí, lệ 
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phí thi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 
2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; số 09/2014/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 
năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí, lệ phí 
thi đối với các trường mầm non, trường phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên và số 16/2016/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung mức thu học phí và chính sách miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Hưng Yên từ năm học 2016 - 2017 đến năm 
học 2020 - 2021. 

4. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI - Kỳ họp thứ 
Sáu, thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 
tháng 7 năm 2018./. 

 
 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Đỗ Xuân Tuyên 
 

 
 
 

 
 


