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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 16/2022/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng Ỉ0 năm 2022 

N G H Ị Q U Y E T  
Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập năm học 2022 - 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BÀY 

Căn cứ Luật tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 thảng ì ỉ năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành vân bản quy phạm pháp ỉuật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 
Cãn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng ổ năm 2020; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cử Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 thảng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định ỉ63/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chinh phủ quy định chi tiêt thi hành một sô điêu của Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20ỉ6 của 

Chỉnh phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2Ọ20/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 34/20ỉ 6/NĐ-CP rì gày 
ỉ4/5/2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành 
luật ban hành vãn bản quy phạm pháp luật; 
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Căn cứ Nghị định sẩ 149/2016/NĐ-CP ngày 11 thảng 11 năm 2016 quy 
đỉnh sủa đồi, bo sung một sổ điều của Nghị định số 177/20ỉ3/NĐ-CP ngày 14 
tháng ỉ 1 năm 20ỉ3 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một 
so điều của Luật giá; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 2Ỉ tháng 6 năm^ 202Ỉ của 
Chính phủ quy đĩnh về cơ chế tự chủ tài chỉnh của dơn Vỉ sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định sổ 8ỉ/202Ỉ/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của 
Chính phủ quy định vê cơ chê thu, quản lý học phí đôi với cơ sở giảo dục thuộc 
hệ thông giáo dục quôc dân và chinh sách miên, giảm học phí, hơ trợ chi phí 
học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giảo dục, đào tạo; 

Xét Dự thảo Nghị quyểt kèm theo Tờ trình sổ 338ỉ/TTr-UBND ngày 22 
thảng 9 nãm 2022 của ủy ban nhân dân Thành phổ về ban hành Nghị quyết quy 
định mức học phì đôi với giáo dục mâm non, giáo dục phổ thông công lập năm 
học 2022 — 2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chỉ Mình 
theo Nghị định sô 81/202Ỉ/NĐ-CP ngày 27 thảng 8-nãtrt 2021 của Chính phủ; 
Báo cáo thẩm tra sơ 779/BC-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ban Văn 
hỏa - Xã hội Hội đông nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh; ỷ kiến thảo ỉuận 
của đại biêu Hội đông nhân dản Thành phổ Hồ Chí Minh. 

QUYẾT NGHỊ: 
Đièu 1, Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chinh 

Nghị qưyết nảy quy định mức thu học phí đổi với cơ sờ giáo dục mầm non, 
giáo dục phô thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác 
thực hiện chương trình giáo đục phổ thông trên địa hàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp dụng 

Trẻ em mâm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục 
mâm non, giáo dục phổ thông công lập và học viên đang theo học tại cơ sở 
giáo dục thường xuyên, cơ sở dào tạo khác theo chương trình giáo duc phổ thong 
của Thành phổ Hổ Chí Minh. 

Điềư 2. Học phí đối vói giáo dục mầm non, phổ thông 
1 ề^ Mức học phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được chia thành 2 

nhỏm đối tượng như sau; 

a) Nhóm 1: Học sinh học tại các trường ở Thàrih phố Thủ Đức và các 
Quận: 1, 3, 4, 5, 6,7,8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò vấp, Tân Binh, 
Tân Phú, Bình Tân. 

b) Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các Huyện: Bình Chánh, Hóc 
Môn, Củ Chi, Nhà Bè và cần Giờ. 

2. Mức học phí của năm học 2022-2023 đổi với cơ sở giáo đục mầm non, 
giáo dục phổ thông công lập chưa tự hảo đảm chi thường xuyên: 
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Cấp học 
Múc học phí (Nghìn dòng/học sinh/tiiáng) 

Cấp học 
Nhóm 1 Nhỏm 2 

Nhà trẻ 300 120 

Mầu gỉ áo 300 100 

Tiêu học 300 100 

Trung học cơ sở 300 100 

Trung học phổ thông 300 200 

Múc học phí đối với Cấp tiểu học quv định tại điểm này không phải là 
mức thu thực té cho phép thu, ch ĩ làm căn cứ thực hiện chính sách: hỗ trợ tiên 
đóng học phí cho học sinh ùểu học tư thục ở địa bàn chưa đủ trưởng tiểu học 
công lập và các dổi tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc dôi tượng được hưởng 
chính sách miền, giảm học phí theo quy đình. 

3. Mức học phí từ nãm học 2023 - 2024 trở đi đối với cơ sở giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thổng công lập chưa tự bảo đảm chì thuòng xuyên 

a) Từ năm học 2023 - 2024 dển năm học 2025 - 2G26: áp dụng mức học 
phí quv định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyet nảy. 

Trương hợp điều chỉnh mức thu học phí thi ủy ban nhân dân Thành phố 
căn cứ chỉ so gíá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm vả khả năng chi 
trả cùa người dân ừình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết đinh mức thu học 
phí cụ thể nhưng không quả 7,5%/năm và khôrtg vượt mực trần quy định theo 
khung học phí tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định sổ 8I/2021/NĐ-CP của 
Chính phủ. 

b) Từ năm bọc 2026 - 2027 trở đi, cân cứ chỉ sổ giá tiêu dùng, tốc độ tăng 
trường kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân, ủy ban nhân dân 
Thành phố đề xuất ửình Hội đồng nhân dân Thành pho quyết định mức thu học 
phí cụ thể nhung không quá 7,5%/năm và không vượt mức trần quy định theo 
khung học phi tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của 
Chính phủ. 

4, Khung học phí năm học 2022 - 2023 và từ năm học 2023 - 2024 đối vớì 
các cơ sờ giáo dạc mâm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên; cơ sở giáo dục mâm non, giáo dục phổ thông cồng lập tự bảo 
đảm ch ĩ thương xuyên và chi đầu tu 

a) Khung học phí nãiTL học 2022 - 2023 

Đồi với các cơ sở giáo dục Baầm non, giáo đục phả thông còng lập tự bào 
đâm chi thường xuyên; khống quá 2 lần mức trần học phí tại điểm a khoồỉi 2 
Điều 9 Nghị định so 81/2021/NĐ-CP. 
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Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo 
đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: không quá 2,5 lần mức trần học phí tại 
điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số s 1/2021/NĐ-CP; cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: nghìn đồng/học sinh/tháng 

cáp học 
Cơ sớ giáo (lục công lập tự bảo 

đảm chi thường xuyên 

Co' sờ giáo dục cÔDg lập tự bảo 
đảm chí thiròmg xuyên vả chi 

đẩu tư cáp học 

Nhtìm l Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 

Nhà trẻ 300 đến 1.080 100 đến 440 300 đển 1.350 100 đễn 550 

Mâu giáo 300 đến 1.080 100 đến 440 300 đến 1.350 100 đểĩi 550 

Tiểu học Không thu Không thu 

THCS 300 đến i .300 100 đốn 540 300 đến 1.625 100 đốn 675 

THPT 300 đểu 1.300 200 đến 660 300 đến 1.625 200 đên 825 

b) Từ nam học 2023 - 2024: Thực hiện theo quy định tại khoẫn 4 Điều 9 
Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. 

5. Đối với Cơ sờ giáo dục thường xuyên, cơ sỡ đào tạo khác thực hiện 
chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng mức học phí tương đương vởì 
mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trẽn địa bản 
Thảnh pho HỒ ChfMìnJĩ7" — 

6. Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến (học online) bằng 50% 
mức thu học phí của các cơ sờ giáo dục công lập đã được ban hành. Mức thu học 
phí được làm tròn đến đơn vị nghin. đồng. 

Điều 3. Tổ chửc thực hiện 
1. Giao ủy ban nhân dân Thảnh phố tổ chức íriẩn khai thực hiện hiệu quả 

Nghị quyết này. 

2. Giao ủy bati nhân dân thành phổ ban hành mức thu học phí cụ thể cho 
từng cấp học đối với các cơ sở giáo đục mầm non, giáo dục phổ thông công lập 
tự bảo đảm chi thường xuyên; cơ sở giáo dục mẩm non, giáo dục phổ thông 
công lập tự bào đảm chi thường xuyên, vả chi đàu lu theo quy định tại khoàn 4 
Điều 2 Nghị quyết này. 

3. Thường trực Hội đồng nhàn dân Thảnh phố, các Ban Hội đồng nhân dân, 
các TỒ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình 
tổ chức triển khai thực hiện Nghỉ quyết này. 
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4. Thời gian thực hiện mức thu học phí: Tử nãn.1 học 2022 - 2023-

Nghị quvết này được Hội dồng nhân dân Thảnh phố Hô Chí Minh 
Khóa X kỳ họp thứ Bây thông qua ngày 11 tháng 10 năm 2022 và có hiệu lực tù 
ngày 21 tháng 10 năm 2022./, 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 


