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

Số: 17/2022/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2022 

NGHỊ QUYET 
Về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông 
công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn 

Thành phố Hố Chí Minh năm học 2022 - 2023. 

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

Căn cứ Luật Tó chức chính quyển địa phương ngày ỉ 9 thảng 6 năm 2015' 
Căn cứ Luật Sửa đôi, bô sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phù và 

Luật Tồ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng ] ỉ năm 2019 • 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015-

Căn cứ Luật Giáo dục ngày ì4 tháng 6 năm 20Ỉ9-

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 
năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sơ điểu của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật ngày 18 thảng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 20ỉ 6 cùa 
Chinh phu quy định chi tiêt một sô điêu vả biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp ỉuật; 

Căn cứ Nghị định sổ 154/2020/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bô sung một sổ điều của Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 
ỉ 4 thảng 5 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện phap 
thì hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuậtỀ 

Căn cứ Nghị định số 163/20ỉ6/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 20ỉ6 của 
Chỉnh phủ quy định chì tiết thi hành một số điểu của Luật Ngân sách nhà nước; 
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Cãn cử Nghị định sẻ 8Ỉ/2Q21/NĐ-CP ngày 21 thặng 08 năm 202 ỉ của 
Chỉnh phủ quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đoi VỚI cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thông giáo dục quỏc dân và chỉnh sách miễn> giảm học phỉ\ hễ trợ chi phi học 
tập; giá dịch vụ tỉ'ong ĩỉnh vực giảo dục; 

Xét dự thào Nghị quyết kềm theo Tờ trình sắ 3602/TTr-ƯBND ngày 04 
ậáng 10 nấn 2022 của ủy ban nhân dân Thành pho Hồ Chí Mình về ban hành 
Nghị Quy&t yẽ chinh sách đặc thù hô ITỢ học phỉ cho trẻ ítiâm Ttoììy học sinh phổ 
thông công ỉập, ngoài công tệp và học viên giảo dục thường xuyên ừên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 - 2023; Báo cảo thâm tra sổ 782/BC-
HĐND ngày ỉ ồ thảng 10 nãm 2022 cùa Ban Vân hóa - Xa hội Hội đồng nhàn 
dận Thành phố Hô Chí Minh; ỷ kiến thảo luận của đại bìéu Hội đổng nhân dân 
Thành phổ Hồ Chí Minh, 

QưYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Đối tirựng áp dụng 

Trế mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường 
xuyên đang học tại cơ sử giáo dục trên địa bàn Thảnh pho Hổ Chí Minh. 

Trẻ mầm non, học siiih phổ thông ngoải cồng lập đang học tại cơ sở giáo 
dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh khồng bao gồm các học sinh đang học 
tại cơ sở giáo dục có vốn đầu lư nước ngoải. 

Điều 2. Chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mẩm mo, học sinh 
phổ thông công lập, ngoài công lâp vả học yien giáo dục thường xuyen trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chỉ Minh năm học 2022 - 2023 nhưsíiu: 

1, Mức hồ trợ là phần chênh lệch mức học phí do điều chỉnh mức học phí 
theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 11 thảng 10 nàm 2022 của Hội 
đong nhân dan Thảnh phố quy định mức học phí đối với giảo dục mầm non, 
gỉáo dục phổ thông công lập tư năm học 2022 - 2023 vả các năm học tiếp theo 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh so với mức học phí đang áp dụng Lheo 
Nghi quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngảv 09 thảng 12 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân Thảnh phố về quỵ định mức học phí đối với giảo đục mầm non, giáo 
dục pha thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn Thành phô Hồ Chí 
Minh, cụ thể: 
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Cấp học 

Mức hỗ trợ học phí (nghìn đồng/học 
sinh/tháng) Cấp học 

Nhóm 1 Nhóm 2 

Nhà trẻ 100 -

Mầu giáo 140 -

Tiểu học Không thu 

Trung học cơ sờ 240 70 

Giáo dục thuờng xuyên Trung 
học cơ sở 

240 70 

Trung học phổ thông 180 100 

Giáo dục thường xuyên Trung 
học phổ thông 

180 100 

+ Nhỏm 1: Học sinh học tại các trường ớ Thành 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. 

+ Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc 
Môn, Củ Chỉ, Nhả Bè và cần Giờ. 

Trường họp có sự trùng lắp về dối tượng hường chính sách mỉễn, giảm 
học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị quyết này với các văn 
bản quy phạm pháp luật khác đang thực hiện có mức hỗ trợ cao hơn thỉ được 
hưởng theo một mức hỗ trợ cao nhất. 

2. Thời gian áp dụng: Áp dụng 9 tháng năm học 2022 - 2023. 

Điều 3. Nguồn kinh phí tbực hiện 

Ngắn sách Thành phố theo phân cấp ngân sách hiện hành. 
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Điềư 4. Tổ chức thục hiện 
1. Gỉao ủy ban nhân dân Thảnh phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 

Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân 
dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dản Thảnh phố giám sát chặt che quá 
trình tô chức triên khai thực hiên Nghi qưyêt này, 

Nghị quỵel này được Hội đồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh Khỏa 
X kỷ họp thứ Bảy thông qua ngàv 11 thảng 10 năm 2022 và có hiệu lực tù ngảy 
21 tháng 10 năm 2022/ 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 


