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UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THAN UYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Than Uyên, ngày 6 tháng 09 năm 2019

Số:1364 /UBND-GDĐT
V/v Hướng dẫn các khoản thu, chi
tại các cơ sở giáo dục công lập

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
Căn cứ Công văn số 1381/HDLN:SGDĐT-STC ngày 10/10/2018 của Liên
ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện các khoản thu
tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học
2018-2019.
Để quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại các đơn vị
trường học trên địa bàn huyện đảm bảo đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết
thực và tránh tình trạng lạm thu trong trường học. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
huyện Than Uyên yêu cầu Phòng Giáo dục & Đào tạo, UBND các xã, thị trấn và
các đơn vị trường học trên địa bàn huyện thực hiện các nội dung sau:
I. NGUYÊN TẮC CHUNG
Các đơn vị trường học thực hiện thu, chi các khoản thu thỏa thuận và thu
khác phải đảm bảo nguyên tắc thu đúng đối tượng, thu đủ bù chi, đúng mục đích,
thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu
nhập theo địa bàn. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi phải
được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có
sự thống nhất của ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức đoàn thể
trước khi ban hành.
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Các khoản thu theo quy định
- Đối với thu học phí: Thực hiện theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND
ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh về việc quy định thực hiện thu học phí đối với các
cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai châu từ năm học 2016-2017 đến năm
học 2020-2021; Quyết định 02/2019/QĐ-UBND ngày 28/2/2019 về Sửa đổi, bổ
sung một số điều Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND
tỉnh về việc quy định thực hiện thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập
trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
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- Đối với việc dạy thêm, học thêm: Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy
định về dạy thêm, học thêm: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm,
học thêm; Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn
tỉnh Lai Châu; Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 về việc sửa
đổi Điểm c Khoản 1 Điều 7 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn
tỉnh Lai Châu; Công văn số 349/SGDĐT-GDTrH ngày 14/4/2014 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi hướng dẫn thực hiện Quy định dạy
thêm, học thêm.
- Đối với thu trông giữ xe: Thực hiện theo Quyết định số 54/2017/QĐUBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành giá dịch vụ
trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Thu quỹ Đoàn, Hội, Đội: Thực hiện theo quy định điều lệ của tổ chức
đoàn, hội, đội; việc quản lý sử dụng theo quy chế, điều lệ Đoàn, Hội, Đội, nghị
quyết Đại hội.
- Đối với thẻ BHYT: Thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13
ngày 13/6/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số
25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Công văn số 1263/UBND-BHXH ngày
19/8/2019 về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh năm học 2019-2020.
2. Các khoản thu theo thoả thuận
- Tiền thu, chi phục vụ bán trú: Đầu năm học căn cứ vào nhu cầu ăn, ở bán
trú của phụ huynh học sinh nhà trường xây dựng kế hoạch, lập dự toán thu, chi
đảm bảo theo nguyên tắc thu đúng đối tượng, thu đủ chi, thực hành tiết kiệm
chống lãng phí; có sự thỏa thuận bằng văn bản giữa nhà trường với cha mẹ học
sinh có nhu cầu cho con ở bán trú, có đơn đăng ký ở bán trú của cha mẹ học sinh
và có biên bản thống nhất về mức thu, chi phục vụ bán trú.
- Tiền thu, chi tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh: phải thực hiện đúng
điểm c mục 4 phần III công văn 937/HDLN:STC-SGDĐT ngày 17/11/2016
Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ
em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên
địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Tiền nước uống, giấy vệ sinh: Do hội nghị toàn thể cha mẹ học sinh bàn
bạc thống nhất mức thu, chi và quản lý, trong trường hợp Ban đại diện cha mẹ
học sinh nhờ nhà trường thu, chi hộ phải có văn bản đề nghị của Ban đại diện
cha mẹ học sinh.
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- Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể thao, phù hiệu: Thực
hiện theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh
viên. Phụ huynh học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc
mua đồng phục theo quy định của Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT và các quy định
khác của nhà trường.
3. Các khoản tài trợ, viện trợ, quà biếu tặng
Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, quà biếu, tặng
tại các cơ sở giáo dục được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TTBGDĐT ngày 03/08/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân.
4. Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT
ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha
mẹ học sinh (Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT).
Trong quá trình thực hiện cần lưu ý:
- Cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các
khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGD ĐT ngày
22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp
cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Ngoài ra đại diện cha mẹ học
sinh không được thu các khoản sau:
+ Bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường.
+ Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh.
+ Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.
+ Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
+ Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học
hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
+ Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục.
+ Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.
- Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm
nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu cuối năm học phải báo cáo công
khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc
họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí
ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với UBND các xã, thị trấn
- Tăng cường công tác tuyên truyền tới nhân dân các văn bản chỉ đạo của
UBND tỉnh, huyện về các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Chỉ đạo, giám sát các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc
các khoản thu theo quy định.
2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm các văn
bản hướng dẫn thu, chi đầu năm học.
- Tăng cường công tác kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo
dục trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái
quy định. Có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với Hiệu trưởng những cơ sở
giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định.
- Công bố số điện thoại đường dây nóng để học sinh, cha mẹ học sinh và
Nhân dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu, chi không đúng quy định tại các
trường trên địa bàn: Đồng chí Vũ Văn Hoàng cán bộ phụ trách thanh tra Phòng
Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: 0986 194 078.
- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện các
khoản thu gửi về UBND huyện.
3. Đối với các đơn vị trường học
- Phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh các
văn bản chỉ đạo thu chi của UBND tỉnh, huyện; niêm yết công khai các văn bản
chỉ đạo để Nhân dân được biết.
- Ngoài các khoản thu theo quy định, các cơ sở giáo dục không được thực
hiện hoặc lợi dụng danh nghĩa Ban đại điện cha mẹ học sinh để thu các khoản
thu ngoài quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với Ban đại
diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại
diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGD ĐT. Các đơn vị không
trực tiếp thu, chi kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm, thực
hiện đầy đủ chế độ quản lý tài chính theo quy định.
- Công tác quản lý thu, chi:
+ Khi thu tiền của người học phải thực hiện trả chứng từ thu kịp thời, đầy
đủ, đúng quy định. Tuyệt đối không được giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền.
+ Thực hiện theo dõi, ghi sổ kế toán đầy đủ kịp thời các khoản thu khác
phát sinh tại đơn vị đảm bảo đúng quy định.
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+ Thực hiện nghiêm túc Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật kế
toán ngày 20/11/2015 và các văn bản quy định chế độ tài chính kế toán hiện hành.
- Các đơn vị trường học thực hiện công khai các khoản thu theo quy định tại
Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban
hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/018 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được
ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ
Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn, từ nguồn
ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn, từ các khoản đóng góp của Nhân dân và
các văn bản quy định hiện hành.
- Hiệu trưởng cam kết với Phòng Giáo dục và Đào tạo và chính quyền địa
phương không thu bất cứ khoản thu nào khác ngoài nội dung quy định tại văn
bản này và các khoản thu theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm trước cơ
quan quản lý cấp trên về các khoản thu, chi sai quy định.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu,
chi từ năm học 2019-2020. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và
Đào tạo, các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Lưu: VT.

Trần Quang Chiến
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