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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1198 /SGDĐT-KHTC

Ninh Bình, ngày 23 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v quán triệt việc triển khai thực hiện các
khoản thu tại các cơ sở giáo dục
năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thành phố;
- Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 612/UBND-VP6 ngày
22/9/2021 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và văn bản của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc thu học phí, phí học tập và thủ tục hành chính trong nộp hồ
sơ. Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng các Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc các TTGDNN-GDTX thực hiện một số nội
dung sau:
1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các khoản thu trong trường học theo
đúng Quy định tại Văn bản số 1046/SGDĐT-KHTC ngày 27/8/2021 của Sở
GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học năm
học 2021-2022; Văn bản số 1139/SGDĐT-KHTC ngày 14/9/2021 về việc sửa đổi,
bổ sung hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học năm học 20212022.
2. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đời sống và
kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn, yêu cầu các đơn vị trường học phân
kỳ các khoản thu học phí, các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo
dục theo tháng để giảm bớt gánh nặng về tài chính đối với người học và gia đình
người học (trừ trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh có điều kiện về kinh tế tự
nguyện đóng nộp các khoản theo học kỳ hoặc theo năm học); các khoản phải đóng
nộp khác như Bảo hiểm thân thể học sinh, Bảo hiểm y tế do các tổ chức Bảo hiểm
đứng ra thu, mức thu, số tháng thu hay thu một lần/năm học do phụ huynh tự nguyện,
đồng thuận với tổ chức thu. Ngoài các khoản thu theo quy định, các đơn vị không
được thu thêm bất kỳ một khoản thu nào khác, nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, thu
không đúng quy định thì các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm và sẽ có hình thức
xử lý nghiêm đối với đơn vị, cá nhân người đứng đầu.

3. Các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố có trách nhiệm tham mưu với
UBND huyện, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra công tác thu, chi, quản lý và
sử dụng các khoản thu trong trường học trên địa bàn theo phân cấp quản lý và có
hình thức xử lý nghiêm đối với đơn vị cá nhân, người đứng đầu trong các cơ sở
giáo dục trong việc thực hiện các khoản thu, chi không đúng qui định.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND huyện, thành phố;
- Các đ/c lãnh đạo Sở;
- Các phòng ban Sở;
- Lưu VT, KHTC. HO.3.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Khuyên

