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THÔNG BAO 
KET LUN CUA THIJONG TRI)t TINH ir 

v quy dtnh  mfrc thu h9c phi dôi vri các co' sr giáo duic cong 1p 
trên dia bàn tinh nãm hoc 2021 - 2022 

Ngày 26 tháng 5 näm 2021, Thrnmg trrc Tinh üy h9p, nghe Ban can sir 

dàng Uy ban nhân dan tinh báo cáo xin kin v quy djnh mirc thu h9c phi di 

vói các co' s& giáo dic cong 1p trên dja bàn tinh näm h9c 2021 - 2022; cüng dr 

hi nghj có dông chI H Dii Dung - Uy vién Ban Thuô'ng vii Tinh üy, Phó Chü 

tjch Uy ban nhân dan tinh; di din lãnh dro mt s Ca quan, dan vj lien quan. 

Sau khi nghe báo cáo và thão luçIn, Thu'&ng trrc Tinh uj kIt luçin: 

1. Dng vó'i d xut v quy djnh mire thu h9c phi dM vii các ca s& giáo 

diic cong 1p trên dja bàn tinh näm h9c 2021 - 2022, nhu d nghj cira Ban can sir 

dáng Uy ban nhân dan tinh ti Van bàn s 94 - CV/BCS, ngày 2 1/5/2021. 

2. Giao Ban can sr dàng Üy ban nhân dan tinh chi dto các Ca quan chirc 

nàng hoàn thin các van bàn lien quan dn quy djnh mire thu h9c phi näm h9c 

2021 - 2022 di vâi các ca sâ giáo dic cong 1p  trén dja bàn tinh, trInh Hi dng 
nhân dan tinh khóa XIX xem xét, thông qua. 

V.y, thông báo d Ban can sir dâng Uy ban nhân dan tinh và các Ca quan 
có lien quan can cir kt 1un thçrc hin. 

Noi nhân:  
- Các dông chI TTTU, 
- TT HDND tinh, 
- Ban can sir dáng UBND tinh, 
- Các sà: KH&DT, GD&DT, TC, 
LD,TB&XH, Tr pháp, 

- CVP và the PVPTU, 
- CvTH, 
-LuuVänthu. 
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