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Số: 1756/SGDĐT-KHTC

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 10 năm 2021

V/v miễn học phí học kỳ I
năm học 2021-2022.

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;
- Các trường và đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/9/2021 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lâm Đồng V/v đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ
chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục,
đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Văn bản
số 6853/UBND-VX1 ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v thẩm định
báo cáo và đề xuất thực hiện thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập
năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào
tạo huyện, thành phố, các trường và đơn vị trực thuộc Sở:
- Thực hiện việc miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho trẻ em
mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên công lập thực
hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.
- Về thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ
có hướng dẫn sau./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

GI M ỐC
Ký bởi: Sở Giáo dục và
Đào tạo
Email:
sgddt@lamdong.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Lâm Đồng
Thời gian ký: 04.10.2021
16:22:37 +07:00

Phạm Thị Hồng Hải

2

