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NGHỊ QUYẾT
Quy định mức thu học phí đào tạo đại học  

năm học 2014 - 2015 của Trường Đại học Tân Trào

HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
KHÓA  XVII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 59/2003/
TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 
quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối 
với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 
2014 - 2015; Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng 
học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 
đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tân Trào;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 28 tháng 03 
năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 
số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều 
chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân 
tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/
QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ;



Căn cứ Thông tư liên bộ số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 
tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2010 của Chính phủ ban hành Nghị định Quy định miễn, giảm học phí hỗ trợ chi 
phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 - 2015; 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 14 
tháng 7 năm 2014 về việc Quy định mức thu học phí đào tạo đại học năm học 2014 - 2015 
của Trường Đại học Tân Trào; Báo cáo thẩm tra số 60/BC-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 
2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT  NGHỊ

Điều 1. Quy định mức thu học phí đào tạo đại học năm học 2014 - 2015 của 
Trường Đại học Tân Trào, cụ thể: 

1. Nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thuỷ sản: 495.000 đồng/
sinh viên/tháng.

2. Nhóm ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ 
thuật, khách sạn, du lịch: 585.000 đồng/sinh viên/tháng. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân nhân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định của pháp luật.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang khoá XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2014./.
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