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CÔNG BÁO/Số 12+13/Ngày 01-8-2017

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2017/NQ-HðND

Hà Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về mức học phí ñối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập
trên ñịa bàn tỉnh năm học 2017 - 2018
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng
11 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của
Luật giá;
Căn cứ Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính
phủ quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ñối 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 ñến năm học 2020-2021;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDðT-BTC-BLðTBXH ngày 30
tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và ðào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số
86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy ñịnh về cơ chế thu,
quản lý học phí ñối 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 ñến năm học
2020-2021;
Xét Tờ trình số 1758/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh về mức học phí ñối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên ñịa bàn
tỉnh năm học 2017-2018; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội ñồng nhân
dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh về mức học phí ñối với giáo dục mầm non, phổ thông
công lập trên ñịa bàn tỉnh năm học 2017-2018.
1. Mức thu học phí
1.1. ðối với thành phố Phủ Lý:

