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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1963 /SGDĐT-KHTC

Sóc Trăng, ngày16 tháng 9 năm 2021

V/v tạm thời không thu học phí
học kỳ I, năm học 2021-2022 khi
chưa có quy định của HĐND tỉnh

KHẨN
Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT và đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Thông báo số 259-TB/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Sóc Trăng về chủ trương không thu học phí có thời hạn và hỗ trợ tiền
đóng học phí trong năm học 2021-2022;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại
Công văn số 1992/UBND-VX ngày 15/9/2021 về việc thống nhất chủ trương
không thu học phí có thời hạn và hỗ trợ tiền đóng học phí học kỳ I, năm học
2021-2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ
đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc; Hiệu trưởng các trường THPT và Trung tâm
Giáo dục thường xuyên tỉnh tạm thời không thu học phí học kỳ I, năm học 20212022 khi chưa có quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Các đơn vị tiếp tục rà soát để kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ cho
học sinh theo quy định, không để học sinh có hoàn cảnh khó khăn nghỉ học, bỏ
học do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm
thu vào đầu năm học.
(Kèm theo Công văn số 1192/UBND-VX ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh)
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực
hiện đúng tinh thần chỉ đạo công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- UBND huyện, TX, TP (để p/h);
- Website Sở;
- Lưu:VT, KHTC.
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