
   UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

 
Số:  49   /2018/QĐ-UBND               Thừa Thiên Huế, ngày  07   tháng  9  năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu học phí của cơ sở 

giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương  số 77/2015/QH13 ngày 19 

tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 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 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 
30 tháng 3 năm 2016 của liên 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 Nghị quyết số 07 /2018/NQ-HDND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và 
phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên điọa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm học 2018-2019;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 
2114/SGD&ĐT-KHTC ngày  05 tháng 9  năm 2018. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 

8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu học phí của 

cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019 như sau: 

 “ Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 
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2018, thay thế  Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8  năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và 

phổ thông công lập đối với chương trình đại trà địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 
học 2017-2018”. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2018. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận:             
- Như điều 3; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ GD&ĐT; 

- Cục KTVB QPPL ( Bộ Tư pháp); 

- TCTU; 

- TTHĐND, các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UB MTTQVN tỉnh; 

- HĐND các huyện, Tx, Tphố; 

- VP TU, VPHĐND&ĐBQH tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, báo TT Huế; 

- Công báo tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu VT, Tc (02), GD.                              
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