UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
TINH GIA LA!
Dôc lap - Tir do - Hanh phiic
S: ,floo /UBND-KGVX

Gia Lai, ngày 05 tháng? nàm 2019

V/v thrc hiçn Ngh quyet so 113/2019/
NQ-HDND ngày 10/7/20 19 cüa HDND
tinh quy djnh müc hçc phi di vài giáo
dc mãm non, giáo dc phô thông; hçc
phi âàø to cao dAng, trung cp cüa các
trumg cong 1p nAm hc 2019-2020.

KInh gri:
- Các Sâ: Giáo dic và Dào tao; Tài chInh;
Lao dng - Thucing binh và XA hi;
- UBND các huyn, thj xà, thành phô.

D t chirc trin khai thirc hin Nghj quyt s 113/20 19/NQ-HDND ngày
10/7/2019 cüa Hi dông nhân dan tinh Quy djnh mirc hçc phi dôi vài giáo dic mâm
non, giáo diic phô thông, hpc phi dào tao trinh d cao däng, trung cap cüa các trtr&ng
cong 1.p thuc tinh nàm h9c 2019 - 2020 và thirc hin nghiêm vic thu các khoân
trong lTnh vvc giáo d%ic - dào tto, Uy ban nhân dan tinh chi dao:
1. Các S&: Giáo dic và Dào tao, Tài chInh; Lao dng - Thrang binh và XA
hi; UBND các huyn, thj xã, thành phô chi dao, huâng dn các c sâ giáo dic mâm
non, giáo diic phô thông, các ca sâ dào tao trmnh d cao dang, trung cap cong 1p trên
dja bàn tinh thrc hin mCrc hçc phi nam h9c 2019-2020 theo Nghj quyêt so
113/2019/NQ-HDND ngày 10/7/2019 cUa Hi dOng nhân dan tinh Gia Lai.
2. V& nguyen tc thu hçc phi; chInh sách min, giâm h9c phi, h trçi chi phi
h9c tip; to chi'rc thu, quân 1, sir diing h9c phi và chê d báo cáo: Thirc hin theo
quy djnh tai Nghj djnh so 86/201 5/ND-CP ngày 02/10/2015 cüa ChInh phü quy djnh
v ca chê thu, quán 1 hcc phi dôi vâi cc si giáo diic thuc h thông giáo diic quôc
dan và chInh sách min, giàm h9c phI, ho trçi chi phi hQc tp tr näm hçc 2015 -2016
dn näm hçc 2020-2021; Nghjdjnh so 145/201 8/ND-CP ngày 16/10/2018 cüa ChInh
phü süa dOi, bô sung mt sO diêu cüa Nghj djnh sO 86/20151ND-CP ngày 02/10/20 15
cüa ChInh phU; Thông t.r lien tjch sO 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH
ngày 30/3/20 16 cüa B Giáo dic và Dào tao - B Tài chInh - B Lao dng - Thucing
birth và X hi huâng dn thrc hin mt so diêu cüa Nghj djnh sO 86/2015/ND-CP
ngày 02/10/2015 cüa ChInh phü và các quy djnh cüa pháp 1ut.
3. Thôn dc bit khó khán, xà khu c I, II, III thrc hin theo Quyt djnh s
582/QD-TTg ngày 28/4/20 17 cüa Thu t'ir&ng ChInh phü ye vic phê duyt danh sách

thôn d.c bit kho khän, xã khu vrc III, khu v1rc II, khu virc I thuc vüng dan tc
thiêu so và mien nüi giai don 2016-2020 và các quy djnh hin hành cüa nhà nithc.
4. S& Giáo d%lc va Dào tao; UBND các huyn, thj xã, thãnh phô chi do các
cci sO giáo chic mãm non, phô thông cong 1p thrc hin nghiêm ni dung COng van
so 1052/BGDDT-KHTC ngày 18/3/2019 cüa B Giáo diic và Dào tto ye vic thirc
hin chi do diêu hành giá và thrc hin các khoán thu trong lTnh virc giáo dic - dào
to nãm h9c 2019-2020; các tru&ng cam kêt không thu các khoãn ngoài h9c phI trái
quy djnh trong tru&ng hçc, có hInh thüc xü 1 nghiêm dOi vOi don vj, cá nhân Co
vi phm.
Di vOi các cc sO dào to trInh d cao ding, trung cp cong lip, xem xét ti&
giám chi phi hot dng, hn chê thu các khoãn ngoài hçc phI, dông th&i phâi cam
kêt dam báo chat hrcng dào to; xay d%rng và cong bô cong khai chuãn chat hxqng
dâu ra; xay dirng quy chê chi tiêu ni b dam bão cong khai, minh bach.
Uy ban nhán dan tinh yêu cAu Giám dc cãc SO: Giáo dic và Dão tao, Tài
chInh, Lao dng - Thiiang binh vã Xã hci; Chü tjch Uy ban nhân dan the huyn, thj
xâ, thành phô; Thu truOng các sO, ban, ngành, dan vj lien quan trin khai thrc hin
dung quy dinh./.y1._

Noi nhn:
- Nhix trén;
- B Giáo diic và Dào tao (b/c);
- 1Tr.Tinh üy (b/c);
- 1Tr.HDND tinh;
- Doàn Dal biêu Quc hi tinh;
- ChU tjch, các PCT.UBND tinh;
- Các Ban cüa HDND tinh;
- UBMTTQVN tinh và các Doàn the tinh;
- Si Tt.r pháp; Thanh tra tinh;
- Ban Dan tc tinh;
- Báo Gia Lai; Dài PTTH tinh;
- Tru&ng CD Ngh Gia Lai;
- CVP, các PVP.UBND tinh;
- Liru VT,KUH, KGVX.
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