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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Khê, ngày 30tháng 10năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học,THCS
Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê
ban hành Công văn số 449/PGDĐT-VP về việc thực hiện các khoản thu, giá
dịch vụ và thực hiện công khai các nội dung trong năm học 2020-2021 và Công
văn số 532/PGDĐT-VP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về việc chấn chỉnh thực hiện
các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện
chương trình giáo dục phổ thông mới. Qua thực tế triển khai, một số đơn vị đã
triển khai nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 449/PGDĐT-VP, song còn
một số trường học vẫn chưa triển khai việc thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ
và thực hiện công khai các nội dung trong năm học 2020-2021 gây bức xúc
trong phụ huynh học sinh và xã hội. Trên cơ sở đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo
yêu cầu Hiệu trưởng các trường học tiếp tục thực hiện các nội dung sau:
1. Quán triệt nghiêm túc Công văn số 3281/BGDĐT-KHTC ngày 27
tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh thực hiện các
khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương
trình giáo dục phổ thông mới và Công văn số 4072/BGDĐT-KHTC ngày 04
tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh thực hiện
nghiêm túc các khoản thu đầu năm học 2020-2021, trong đó lưu ý các khoản thu
dịch vụ phục vụ của nhà trường do Hội đồng nhân dân thành phố quy định.
2. Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn nêu trên của Phòng Giáo
dục và Đào tạo và các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo có sao gửi đính kèm.
Trong đó, cần quán triệt trong toàn thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh,
thông báo, công khai minh bạch các khoản thu theo quy định đến phụ huynh học
sinh, niêm yết trên bảng thông báo, trên website của đơn vị về việc thực hiện các
khoản thu, mức thu, phương thức thu, chế độ miễn, giảm và thủ tục hồ sơ miễn
giảm, hồ sơ hỗ trợ học phí trước khi huy động các khoản thu trong nhà trường
theo quy định.
3. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định, không
tự ý đặt ra các khoản thu trái quy định để thu tiền của học sinh và phụ huynh học
sinh.
4. Yêu cầu các trường học nào đã thu học phí công lập 4 tháng học kỳ I
năm học 2020-2021 thì phải hoàn trả lại ngay cho phụ huynh học sinh.
5. Đối với các khoản thu dịch vụ phát sinh tại trường học phải có danh
mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng được ban hành tại Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 03

tháng 5 năm 2017 của UBND thành phố về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự
nghiệp công thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,
cụ thể: các dịch vụ vệ sinh học đường, bồi dưỡng kiến thức, dạy thêm cho học
sinh, dạy học ngoại ngữ tăng cường, tổ chức bán trú… phải xây dựng định mức
kinh tế - kỹ thuật và giá dịch vụ gồm 2 bước như sau:
- Bước 1: Các trường học triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
theo Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 đối với các
dịch vụ như: vệ sinh học đường, bồi dưỡng kiến thức, dạy thêm cho học sinh,
dạy học ngoại ngữ tăng cường, tổ chức bán trú… không sử dụng ngân sách nhà
nước.
- Bước 2: Các trường học triển khai xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công
của các dịch vụ được xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật ở bước 1, các dịch vụ
này có trong danh mục tại Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm
2017 của UBND thành phố Đà Nẵng.
6. Thực hiện đúng quy trình vận động tài trợ và công khai theo Điều 5 của
Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT. Các trường học xây dựng Kế hoạch vận động
tài trợ (nếu có) vào đầu năm học hoặc năm tài chính báo cáo Phòng Giáo dục và
Đào tạo quận phê duyệt trước khi tổ chức vận động tài trợ. Sau khi kế hoạch
được phê duyệt, các trường học thông báo công khai cho phụ huynh học sinh,
các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn biết để triển khai kế hoạch tài trợ.
Các trường học không được tự vận động tài trợ khi chưa có kế hoạch vận
động tài trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trường học nào để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định thì phải
chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền.
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu
trưởng các trường học nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc các khoản
thu, giá dịch vụ giáo dục, các nội dung công khai và các nội dung hướng dẫn của
Phòng Giáo dục và Đào tạo./.
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