
 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:            /BGDĐT-KHTC 

V/v thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học 
sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình 

dịch bệnh Covid-19 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày          tháng     năm 2021 

Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo. 

 

 Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài và hiện đang diễn biến hết sức 

phức tạp trên cả nước, gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế và đời sống của nhân 

dân; Chính phủ đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp như gia hạn 

thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá 

nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 (Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 

19/4/2021), hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện 

(Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 02/6/2021; Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 

31/7/2021... ) và các chính sách hỗ trợ, trợ cấp, hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, kinh phí công đoàn đối với người lao động, doanh nghiệp gặp khó 

khăn do Covid-19. 

Đề cùng chia sẻ với toàn thể nhân dân cả nước trước những khó khăn, thách 

thức nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính đối với phụ huynh, học sinh, sinh viên 

do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và các đợt thiên tai bão lũ ở nhiều địa 

phương trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có văn bản số 

1505/BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2021 gửi các bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các 

tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở giáo dục, đào tạo trên cả nước, 

trong đó đề nghị giữ ổn định mức học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-

2021. Đồng thời, Bộ GDĐT đã trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định mới 

để thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 về quy định cơ chế 

thu, quản lý học phí đối với cơ sở 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 (dự kiến Nghị định sẽ ban hành trong tháng 8/2021 để áp dụng từ năm 

học 2021-2022), trong đó quy định mức trần học phí đối với năm học 2021-2022 

của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập giữ ổn định bằng mức trần học phí của 

các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập do Nhà nước quy định cho năm học 2020-

2021. 
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Tuy nhiên, thời gian qua theo phản ánh của người dân, vẫn còn một số địa 

phương, cơ sở giáo dục và đào tạo chưa thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ 

và các văn bản của Bộ GDĐT, vẫn còn tình trạng một số cơ sở giáo dục và đào 

tạo tăng học phí, thu một số khoản thu ngoài quy định trong bối cảnh đời sống và 

kinh tế của người dân đang còn gặp nhiều khó khăn. Để tiếp tục triển khai ý kiến 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá 

tại Công văn số 3205/VPCP-KTTH ngày 08/5/2021 về công tác điều hành giá 

năm 2021, giữ ổn định mặt bằng giá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh 

và đời sống của nhân dân trong tình hình dịch bệnh, Bộ GDĐT đề nghị các bộ, 

ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Khẩn trương rà soát, tổ chức công tác dạy học hợp lý, đảm bảo yêu cầu 

chất lượng và cắt giảm tiết kiệm tối đa các chi phí để tiết giảm các khoản thu dịch 

vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo không cần thiết và giữ ổn định mức học phí 

của năm học 2021-2022 như mức học phí năm học 2020-2021 đã ban hành. Đối 

với việc triển khai dạy học trực tuyến, đề nghị các địa phương và cơ sở giáo dục 

cần căn cứ các Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 hướng dẫn 

dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở 

giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường do dịch Covid-

19 năm học 2019-2020; Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/3/2020 triển 

khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19 và Công văn số 

988/BGDĐT-GDĐH ngày 23/3/2020 về việc đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa 

trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, để tính toán xác định mức thu hợp lý 

trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học theo nguyên tắc chia sẻ khó khăn 

chung giữa cơ sở giáo dục với phụ huynh học sinh trong tình hình dịch bệnh và 

công khai minh bạch. 

Bên cạnh các chính sách miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập theo 

các quy định của Nhà nước, các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nghiên cứu và chỉ đạo các cơ sở giáo dục kêu gọi và huy động các 

nguồn lực của xã hội để có các chính sách hỗ trợ thêm như: miễn, giảm, giãn thời 

gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo 

cho các học sinh, sinh viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 

2021-2022.  

2. Tiếp tục quán triệt thực hiện đầy đủ các nội dung đã nêu tại văn bản số 

số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2021 của Bộ GDĐT, cụ thể như sau: (1) Tăng 

cường các nguồn lực để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất thực hiện tốt chương 

trình giáo dục phổ thông 2018; (2) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các 

khoản thu, chi trong các cơ sở giáo trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm các sai 

phạm; (3) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về kê khai giá, niêm yết, 

công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn; 
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thực hiện hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh, sinh viên theo quy 

định hiện hành và quan tâm, có chính sách đặc thù hỗ trợ sách giáo khoa cho các 

học sinh thuộc hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo để bảo đảm tất cả 

học sinh có đủ sách giáo khoa đến trường; (4) Hội đồng nhân dân các tỉnh căn cứ 

vào tình hình thực tế của địa phương để quyết định và quy định các khoản thu 

dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền 

được quy định tại điểm b, khoản 6 Điều 99 Luật Giáo dục 2019 với phương châm 

chia sẻ khó khăn chung với toàn xã hội trong tình hình dịch bệnh. Việc quản lý và 

sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện thực hiện đúng theo quy 

định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT về tài 

trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

3. Các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có 

trách nhiệm giải trình với xã hội về hoạt động của cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc 

phạm vi quản lý, trong đó đặc biệt quan tâm đến các khoản thu theo đúng quy 

định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/8/2018 của Chính phủ quy định 

trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục để cùng chia sẻ khó khăn với phụ huynh, 

học sinh, sinh viên. Chỉ đạo cơ sở giáo dục và đạo tạo thuộc phạm vi quản lý thực 

hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo 

chất lượng và công tác thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT 

ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ 

sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; chịu trách nhiệm giải 

trình trước người học, xã hội về các mức thu của đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để p/h); 

- Giám đốc Sở GDĐT (để thực hiện); 

- VP, TTr, Vụ GMMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH; 

- Trung tâm Truyền thông giáo dục; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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