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NGHỊ QUYẾT
Quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục
 nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý và học phí

 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn
 thành phố Đà Nẵng năm học 2021-2022
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Công văn số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện các khoản thu 
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2020-2021, 2021-2022 và công tác chỉ đạo, 
điều hành giá năm 2021 và Công văn số 1754/LĐTBXH-TCGDNN ngày 9 tháng 6 
năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu học phí 
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022;

Xét Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố về việc quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý năm học 2021-
2022; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng năm học 2021-2022; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND ngày 11 tháng 
8 năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý và học phí giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2021-
2022 như sau:

1. Mức thu học phí, học phí học lại tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật 
theo Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này.

2. Mức thu học phí, học phí học lại tại Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng theo 
Phụ lục II kèm theo Nghị quyết này.



3 Mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 
lập theo Phụ lục III kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân 
dân thành phố biểu quyết thông qua.

2. Thời gian áp dụng: Năm học 2021-2022.
 Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại 

biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm 

kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2021./.
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