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QUYET D!NH 
V vic sfra di, b sung Quyt djnh sOO 37/2013/QD-UBND ngày 27/8/2013 

ve hQc phi các trirô'ng cong lp trên dja bàn tinh Kon Turn 

UY BAN NHAN DAN T!NH KON TUM 

CAn cu' Ludt TO^ chüc Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan ngày 
26/11/2003; 

Can cu' Nghj djnh so^ 49/2010/ND-CP ngày 14/5/2010 cüa ChInh phü quy 
dinh ye min, giãm hpc phi, ho^ trq chi phi h9c tp và ccy chê thu, sà ding h9c 
phi dôi vâi ca s giáo dc thuc h8 thông giáo dic quôc dan t& nAm h9c 2010-
2011 den näm hoc 2014-2015; Thông ti.r so 29/201 0/TTLT-BGDDT-BTC-
BLDTBXH ngày 15/11/2010 cüa lien Bô Giáo dic và Dào tao - B o^ Tài chinh - 
Bô Lao dng Thi.rcmg binh và XA hi ye vic hixó'ng dn thrc hin mt so diêu 
cUa Nghj djnh so 49/201 0/ND-CP ngày 14/5/2010 cüa ChInh phü; 

Can cir Nghj djnh so^ 74/201 3/ND-CP ngày 15/7/2013 cüa ChInh phü ye 
süa dôi, bô sung rnt so diêu cüa Nghj djnh sO 49/201 0/ND-CP ngày 14/5/2010 
cüa ChInh phü quy djnh ye min, giám h9c phi, ho trq chi phi hçc tp va ca ché 
thu, sü dicing hoc phi dôi vài ca sâ giáo diic thuc he^ thông giáo dic quôc dan ti 
näm hoc 2OlO-2011 dênnarn hoc 2Ol4-2015; 

Cn cü Nghj quyt so^ 05/2012/NQ-HDND ngày 05/4/2012 v h9c phi các 
tru1ng cong lp trên dja bàn tinh Kon Turn; Nghj quyêt sO 13/2013/NQ-HDND 
ngày 04/7/2012 cüa Hi dOng nhân dan tinh ye hçc phi các tnr&ng cong ip nArn 
hoc 2013-2014 (dOi v&i các tru&ng mâm non, phô thông, chuyên nghip) và närn 
2013 (dOi vài các ca sâ day nghe) trên dja bàn tinh Kon Turn. 

Can cü Nghj quyt s6 37/20131NQ-HDND ngày 20/12/2013 v8 siia di 
Nghj quyêt so 05/201 2/NQ-HDND ngày 05/4/2012 và Nghj quyêt so 
13/2013/NQ-HDND ngày 04/7/2012 cüa Hi dông nhân dan tinh. 

Xét de^ nghj cüa Sà Giáo diic và Dào tao, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Diu chinh, b6 sung gch du clông thir 2 Khoân 1 Diu 1 Quyêt 
djnh so 37/2013/QD-UBND ngày 27/8/2013 ye hoc phi các tnr&ng cong l.p trén 
dja ban tinh Kon Turn nhii sau: 

Ve^ di t.rcing duçvc min, giâm h9c phi: 
+ Theo Nghj djnh so^ 49/2010/ND-CP ngày 14/5/2010; Nghj djnh s 

74/201 3/ND-CP ngày 15/7/2013 cüa ChInh phü và Nghj quyet sO 05/201 2INQ-
HDND ngày 05/4/2012 cüa Hi dông nhân dan tinh; 
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+ HQc sinh dan tc thiu s6 hoc rnrn non, trung hoc co s&, trung hoc phô 
thông tai  các xA cèn 1ai. 

Th?ñ gian thirc hin: Den ht näm h9c 2013-2014. 
Ngân sách dja phixcmg cp bü cho các co,  s& giáo dic ph.n h9c phi ducrc 

mien dôi vi hçc sinh dan tc thiêu so thuc din phãi dóng hoc phi theo quy 
djnh cüa ChInh phü. 

Diu 2. Giao Sâ Tài chInh chü trI, phôi ha vói S& Giáo diic vã Dào tio, 
S& Lao dng Throng binh và Xâ hi và các don vi cO lien quan hiing dan triên 
khai thrc hin Quyet ctjnh nay. 

Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các Sâ: Giáo 
diic và Dào tao,  Tài chInh, Lao dng Thrang binh và Xâ hi; Chü tjch Uy ban 
nhân dan các huyn, thành phô;  Thu truing các don vi lien quan và Hiu trtthng 
các Co sâ iao diic, dao tao  và dy nghê cong lp thuc tinh chju trách nhim thi 
hãnh Quyêt djnh nay. 

Quyt dlnh  nay có hiu hrc sau 10 ngày k ttr ngày k./. 

Noi nhân: JJ 
- Nhu Diu 3; 
- Vn phông Chinh phü; 
- BO Tài chInh; 
- BO Giáo dic và Dào too; 
- Civic Kim tra VBQPPL-BO 'N phap; 
- U Tinh u; 
 -UHDNDtinh; 

- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Doàn dai  biu Quóc hOi tinh; 
- LAnh do VP UBND tinh; 
- Dài PTTH tlnh; 
- SiTisphap; 
- C6ng thông tin din tCr tinh; 
- Chi ciic VT-LT tinh; 
- Báo Kon Turn; 
- Cong báo tinh; 
- Ltru VT,VX 1. 
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