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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)

về nội dung và mức thu học phí các lớp sư phạm hệ không chính quy
tại Trường Cao đẳng Cộng đồng

-------

Tại phiên họp ngày 23/4/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý 
kiến về nội dung và mức thu học phí các lớp sư phạm hệ không chính quy tại 
Trường Cao đẳng Cộng đồng theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công 
văn số 855/UBND-VXDL, ngày 14/3/2014. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh 
báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
đã kết luận:

1. Trong khi chờ Thông tư hướng dẫn thực hiện của liên bộ nói trên; 
trước mắt, thống nhất để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trường Cao đẳng Cộng 
đồng thực hiện thu học phí các lớp sư phạm hệ không chính quy với nội dung 
và mức thu theo đề nghị tại Công văn số 855/UBND-VXDL, ngày 14/3/2014 
của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành 
chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thu học phí và sử dụng nguồn thu 
học phí theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tập hợp những vấn đề còn 
vướng mắc trong Nghị định số 49/2010/NĐ-CP,  ngày 14/5/2010 của Chính 
phủ để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp.

Căn cứ Thông báo kết luận này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai 
thực hiện, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:                                       
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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