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KT. CHANH VAN PHONG 

H VAN PHONG 

QUOC HQI KHOA XV 
DOAN DAI BIEU QUOC HQI 

TINH HA G1ANG 

S: (f/DDBQH-VP 
V/v Giri thông báo kt qua trã 161 

kién nghj efia Cu' tn sau KS'  h9p thtr 3, 
Quôc hôi khóa XV 

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIET NAM 
Dc Ip - Ty' do - Hnh phüc 

Ha Giang, ngày 40 tháng 10 nàm 2022 

KInh gui: 
- Thumg tru'c HDND, Thng trirc UBND các huyn, Thành phô; 
- US' ban Mt trn To quôc Thj trân Yen Minh, huyn Yen Minh. 

Sau KS'  h9p thir 3, Quôc hi khóa XV, Doàn di biêu Quôc hi tinh Ha 
Giang dã tiêp x1c cü tn t1i Thj trân Yen Minh, huyn Yen Minh. Ti buôi tiêp 
xiic, ci,r tn kiên nghj: Dê nghj xem xét sira dôi diem c, khoãn 2 Diêu 21 Nghj djnh 
so 81/2021/ND-CP ngày 27/8/2021 cüa Chinh phü theo htxng thirc hin chi trá 
kinh phi ho tr9' chi phi h9c tp cho ngtxi h9c 01 lan trong nãrn vào dâu k5' cüa 
narn h9c dê các gia dInh cüa h9c sinh giärn bó't khó khãn, d.c bit là dam báo 
vic mua sách giáo khoa ngay tilT dâu nAm h9c. 

Doàn di biêu Quôc hi tinh Ha Giang dã tiêp thu S' kin cüa cü tn và tng 
hy'p kiên nghj gü'i Ban Dan nguyen, US'  ban Thithng vçi Quôc hi. 

Ngày 7/10/2022, Doãn dai biêu Quôc hi tinh Ha Giang nhn du'çic Van 
ban so 5055/BGDDT-KHTC ngáy 05/10/2022 cua B Giáo dçic "V/v trá /ài k/en 

nghj ct tn tinh Ha Giang gu'i tó'i sau K)> hQp tht' 3, Quóc h5i khóa XV'. 

Doàn d?i  biu Quc hi khoá XV tinh Ha Giang thông báo kt qua trã Ru 
kiên nghj Cu tn cüa B Giáo diic (phó to kern theo van ban nay), gilri den 
Thuung trrc Hi dông nhân dan, US'  ban nhân dan các huyn, Thành phô và US' 
ban Mitt trn To quôc Thj trân Yen Minh, huyn Yen Minh thông báo cho cü tn 
duoc biêt./. 

Ncri n/ian: 
- Nhu' trén. 
- LDVP Doàn DBQH vâ HDND tinli; 
- Các vi DBQH Doàn HG: 
- S GiAo due và Dâo tao: 
- LD, CV phOng CTQH: 
- TTTT-CB, VPUBND tinli (dáng áí 

Iren Trang TTDTDBND); 
- Liru: VT. 



BQ GIAO DVC  vA DAO TJO 

S/BGDDT-KHTC 

V/v trã Ru kin nghj cüa Cu tn 
tinh Ha Giang gui tci sau kSr  h9p 
thu 3, Ouôcjôi khóa XV 

VAN PHONG DOAN DI BEU QUOC HQI 
vA HDND TIN!-! HA GIANG 

A 

Cnu\'err...4'$?jjf  ]9,Qio dic va Dao to (B GDDT) nhn dugc hen ngh cua cu tn tinh 
Ha Giang gui tai'sau ky hop thu 3, Quôc hôi khoa XV do Van phong Chmh phu 

''bhiiñiTtai Cong van s 5060/VPCP-QI-IDP ngàv 10/8/2022. 

Ni dung kin nghj: Dé nghj xem xét, tha di dim c, khoán 2 Diêu 21 
Nghj djnh so 81/2021/ND-CP ngày 2 7/8/202] cia ChInh phz. theo hwó'ng thtc 
hiçn chi trá kinh phi ho trçr chi phi hQc tp cho ngzthi hQc 1 lan trong nàm vào 
dáu kj.) cz.a nám hQc dê các gia dInh ca hQc sinh giám bat khó k/ian, dgc bitt  là 
dam báo vic mua sách giáo khoa ngay tir dcu nám hQc. 

B GDDT cam an sir quan tam cüa c1r tn tinh Ha Giang. V vn d nay, 
Bô GDDT xin duoc trã li cu th nhu sau: 

B GDDT xin ghi nhn kin cña Ca tn d phi hcTp vói các b ngânh lien 

quan nghiên cCm. tharn mini ChInh phü xem xét khi có chü truang sira dôi Nghj 

djnh s 81/2021/ND-CP ngày 27/8/202 1 cüa ChInh phi quy djnh v Ca ch thu, 

quãn 1 hcc phi dêi vri ca si giáo diic thuc h théng giáo diic quc dan và 

chinh sách min, giàm h9c phi, h trg chi phi h9c tap; giá djch vii trong linh virc 

giáo dic, dào to cho phü hçip, dam bào h6 trcl hc sinh giám bót khó khän d 

mua sách giáo khoa ngay tr du nàm h9c, dng thai nm trong khã näng can di 

chi trà cüa NSNN. 

Trên day là ni dung B GDDT trà 1i kiên nghj ccia cü tn. 

Trân trçng báo cáo./.,j— 

Noi nhân: 
- Nhi.r trén; 
- Ban Dan nguyen thuc UBTVQH; 
- Van phông Quc hi; 
- Van phông Chinh phü; 
- Các Thu tnxông; 
- Van phông (d tng h9p); 
- Li.ru: VT, Vii KHTC. 

uyên Kim Son 

CONG HOA xi 1101  CilU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tii do -  Hnh phuic 

Ha Nç3i, ngày 5 tháng4'O nám 2022 

KInh gui: Doàn dbiu Quéc hi tinh Ha Giang 
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