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NGHỊ QUYẾT
Về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập 

năm học 2022 - 2023
___________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ 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 Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của 
Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Chính 
phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình 
số 1136/TTr-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2022 và văn bản số 6486/BGDĐT-
KHTC ngày 09 tháng 12 năm 2022;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:
Để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu 

nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát góp phần 
phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, Chính phủ yêu cầu các 
bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản 
lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 như năm học 2021 - 2022. 
Cụ thể như sau:

1. Đối với học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập: 
a) Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định 

mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 
- 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. Trường 
hợp địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì ngân sách địa phương 
đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022. 
Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định. 

b) Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự 
bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học 
phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, trình Ủy ban nhân 
dân để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt.
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c) Khuyến khích các địa phương bố trí ngân sách tăng chi thường xuyên 
cho các cơ sở giáo dục.

2. Đối với học phí của các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp công lập: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng 
mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do cơ sở giáo dục đã ban hành theo 
quy định của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của 
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối 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; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nhà nước cấp bù tiền 
miễn, giảm học phí theo mức trần học phí năm học 2021 - 2022 đã quy định tại 
Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. 

3. Khuyến khích các địa phương bố trí và huy động các nguồn lực hợp 
pháp để thực hiện việc hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022 - 2023 đối với 
học sinh, sinh viên đang theo học các ngành, nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu 
nhân lực cho các ngành nghề bị tác động do dịch bệnh Covid-19 và phục hồi 
kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 30 
tháng 01 năm 2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

4. Tổ chức thực hiện
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Thủ trưởng các bộ, ngành và các địa phương hướng dẫn các cơ 
sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý tổ chức triển khai thực hiện.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam
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