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Số:

1589

/UBND-GD&ĐT

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoa Lư, ngày

12

tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS.
Thực hiện Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ
hoạt động giáo dục ngoài học phí trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục
phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Hướng dẫn số 1046/SGDĐTKHTC ngày 27/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc hướng dẫn
thực hiện các khoản thu, chi trong trường học năm học 2021-2022; Ủy ban nhân
dân huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
1. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện nghiêm túc các khoản
thu trong trường học theo quy định tại Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày
29/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình; Công văn số 1046/SGD&ĐTKHTC 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; Công văn số 1139/SGD&ĐTKHTC ngày 14/9/2021 về việc sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện các khoản
thu, chi trong trường học năm học 2021-2022. Thực hiện việc công khai theo đúng
Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của
hệ thống giáo dục quốc dân. Hiệu trưởng các nhà trường hoàn toàn chịu trách
nhiệm về việc thực hiện các khoản thu, chi của đơn vị mình.
2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện thường xuyên kiểm tra công tác thu, chi, quản lý và sử dụng các
khoản thu đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn; tham mưu
cho UBND huyện chấn chỉnh tình trạng lạm thu, xử lý nghiêm theo quy định đối
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với đơn vị, cá nhân, người đứng đầu cơ sở giáo dục có sai phạm. Phòng Giáo dục
và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp các khoản thu đầu năm học báo cáo UBND
huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo vào đầu năm và cuối năm học.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng GD&ĐT, Phòng Tài chính - Kế
hoạch, Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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