Hà Nội quyết tăng học phí cao nhất 40%, yêu cầu không được lạm thu
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Học phí mầm non, trung học phổ thông tại Hà Nội năm học mới đối với khu vực
thành thị là 217.000 đồng/tháng tăng 62.000 đồng.

Ngày 8/7, kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua
Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm mon, giáo dục
phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội và trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc
Thăng Long, trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội năm học 2019-2020.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Theo đó, năm nay, Hà Nội giữ nguyên mức thu phí như năm học 2018-2019 đối với trẻ em
mầm non 5 tuổi, học sinh cấp trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội.
Ảnh: Báo Kinh tế Đô thị
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Cụ thể, khu vực thành thị là 155.000 đồng/tháng; khu vực nông thôn là 75.000
đồng/tháng; khu vực miền núi là 19.000 đồng/tháng.

Hội đồng nhân dân Hà Nội quyết định tăng mức học phí đối với các cấp học còn lại.

Theo đó, mức thu học phí đối với cấp học mầm non (không bao gồm mầm non 5 tuổi), trung học
phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2019-2020 cụ thể như sau:

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) là
217.000 đồng, tăng 62.000 đồng so với năm trước (tăng 40%).

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi) là
95.000 đồng, tăng 20.000 đồng so với năm trước (tăng 26.7%).

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi là 24.000 đồng, tăng
5.000 đồng so với năm trước tương ứng tăng 26.3%.

Trước đó, trong báo cáo thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân Thành
phố tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, không để xảy ra
việc lạm thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện và tình trạng dạy thêm, học
thêm của các trường; công tác thu chi tài chính phải công khai.

Trong báo cáo giải trình, Ủy ban nhân dân Thành phố nhấn mạnh tiếp thu các nội dung
trên và sẽ chỉ đạo các đơn vị, người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các
quy định về dạy thêm, học thêm; công khai tài chính, thực hiện đầy đủ và kịp thời các
chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo quy định.

Theo Giáo dục.net
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