
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-KHTC          

V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế 

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 của Chính phủ  

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2020 

 
Kính gửi:  

- UBND các quận, huyện, thị xã; 

- Trường Đại học Thủ đô; 

- Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây; 

- Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa. 

 Căn cứ Công văn số 4644/BGDĐT-KHTC ngày 02/11/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; 

 Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố tại Phiếu chuyển 

văn bản số 3603/PC-VP ngày 05/11/2020 của Văn phòng UBND Thành phố;  

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã; Trường Đại 

học Thủ đô; Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây; Trường THPT Phan Huy Chú - 

Đống Đa góp ý về nội dung dự thảo Nghị định “Nghị định 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” (có bản dự thảo Nghị định gửi kèm). 

 Văn bản góp ý gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Kế hoạch Tài 

chính) số 23 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 18/11/2020 đồng 

thời gửi file theo địa chỉ email: ttatuyet@hanoiedu.vn để tổng hợp báo cáo UBND 

Thành phố. 

 Sau thời gian trên, nếu các cơ quan, đơn vị không có văn bản góp ý coi như 

đã nhất trí với bản dự thảo Nghị định. 

 Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Chử Xuân Dũng 
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