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V/v gửi thông báo kết quả trả lời  

kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 4,  

Quốc hội khóa XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Giang, ngày        tháng 3 năm 2023 

 
 

Kính gửi:  

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố; 

- UBMTQ xã Minh Tân và xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên. 

 

Trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV 

tỉnh Hà Giang đã tiếp xúc cử tri tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên (gồm cử tri xã 

Minh Tân và xã Thuận Hòa).  

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị: Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi 

khoản 8 Điều 20 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Chính phủ 

theo hướng áp dụng chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong thời 

gian người học bị học lưu ban nhiều lần vì các dụng cụ phục vụ học tập đều đã 

sử dụng, không thể tái sử dụng (vở viết, bút mực, các dụng cụ thí nghiệm...). 

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang đã tiếp thu ý kiến và tổng 
hợp kiến nghị gửi Ban Dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Ngày 24/02/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang nhận 
được Văn bản số 638/BGDĐT-VP ngày 21/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo “V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV”. 

Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Hà Giang thông báo kết quả trả lời 
kiến nghị cử tri của Bộ Giáo dục và Đào tạo (phô tô kèm theo văn bản này), gửi 
đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố và 
UBMTTQ xã Minh Tân, xã Thuận Hòa huyện Vị Xuyên để thông báo cho cử 
tri được biết./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các vị ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 

- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; 

- LĐ, CV phòng CTQH, CTHĐND; 

-TTTT-CB, VPUBND tỉnh (đăng tải 

trên Trang TTĐTĐBND); 

- Lưu: VT. 

 

TM.ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

Lý Thị Lan 
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Nguyn Kim Son 

BQ GL&O DVC  VA DAO TiO CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phtIc 

S: 6/BGDDT-VP 
V/v trà lOi kiên ngh cUa cr tn g1ri t6i trir&c 

.. . I oc hôi khóa XV do Ban 
VAN PHONG DOAN i BJU  icti n chuyn den 

VA HDND TINH HA GIANG 

Ha Nói, ngàyj/ftháng  02 nám 2023 

 KInh giri: Doàn Dai biêu Quôc hôi tinh Ha Giang 
Ngày:/.a&. 

Chuyen B&.Gio due và Dào tao nhân di.rcic kiên nghi cüa cir tn tinh Ha Giang gCri ti 
So và k hiu	 thr 4, Quc hi khóa XV do Ban Dan nguyen chuyn dn tti Cong 

van so 1418/BDN ngày 07/11/2022. 

Ni dung kin nghj: 

D nghj ChInh phi xem xét, tha dó'i khoán 8 Diu 20 Nghj tjnh s 
81/2021/ND-CP ngày 27 tháng 8 nám 2021 cia ChInh phi theo hwàng áp dyng 
chê d5 mien giám hQc phi', ho trçr chi phi hQc tp trong thO'i gian ngzthi hQc bj 
hpc luu ban nhiêu lan vi các dyng cy phyc vy hQc tp dêu tâ th dyng, khOng the 
tái sir dyng (vO' viêt, bit mwc, các dyng cy thi nghim...). 

B Giáo dic và Dào tjo (GDBT) cam o'n sir quan tam cña cfr tn tinh 
Ha Giang. Ye van dê nay, B GDDT xin thrçrc trã 1M ci the nhir sau: 

Khoãn 8 Diêu 20 Nghj djnh s 81/2021/ND-CP ngày 27/8/202 1 cüa ChInh 
phü quy djnh ye co chê thu, quàn 1 hçc phi dôi vi Ca s& giáo diic thuc h 
thông giáo diic quôc dan và chInE sách min, giâm hçc phi, h trçi chi phi hçc 
tip; giá djch vi trong linh v1rc giáo diic, dào tao  quy djnh: "TncOi'zg hQp ngU'ctl 
hQc phái dfrng hoc, hQc lai, htu ban (khOng qua mt lân, do Om ctau, tai nin 
hoc dfnzg hQc vi lj do bat khá kháng không do kj lut hoc ti! thOi hQc thi thi 
trzthng ccr th giáo dyc xem xét cho tiêp tyc hQc tIp theo quy dnh Va tiêp tyc 
thtçrc hcOng chmnh sách hO trcx quy £1/nh t4ii Ngh/ ánh nay". 

Vic quy dinE ngithi h9c phái drng hpc, h9c lai,  hru ban không qua mt 1n 
dê dam bão ngui h9e khi nhn duçic chInE sách h trçy ciia Nha nithc vái diêu 
kin phái dáp üng duçc yeu câu chuciing trInh dào tao  cüa CU' si dào tao  dang theo 
hçc. B GDDT së tong hçip kiên nghj cüa cir tn và nghiên cru khi có chü tnxang 
s1ra Ngh dinE  so 81/2021/ND-CP. 

Bi Giáo di.ic và Dào tao  trân trçng báo cáo./. 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Ban Dan nguyen thuc UBTVQH; 
- Van phóng Quoc hi; 
- Van phông ChInh phü; 
- Các Thu truâng; 
- Vi KHTC; 
- Cong thông tin din tfr Bô GDDT; 
- Luii: VT, TH. 
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