UBND HUYỆN CHƯ PĂH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 64 /QĐ-PGDĐT

Chư Păh, ngày 18 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2021-2022
tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Chư Păh
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯ PĂH
Căn cứ Công văn số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện các khoản thu
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm 2020-2021; 2021-2022 và công tác chỉ
đạo điều hành giá năm 2021; Công văn số 3277/BGDĐT-KHTC ngày 04/8/2021
về việc thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong
tình hình dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;
Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về việc 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 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định về tài trợ
cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND
tỉnh Gia Lai về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục
phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công
lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2020-2021;
Căn cứ Công văn số 1981/SGDĐT-KHTC ngày 04/9/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình
trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022.
Theo đề nghị của Bộ phận Tài vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư
Păh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2021-2022
tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Chư Păh (Gọi tắt là Đoàn kiểm tra),
gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Phạm Quang Long, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo làm
Trưởng Đoàn;
2. Ông Nguyễn Đình Phước, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo làm
Phó Trưởng Đoàn;

3. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phụ trách Chuyên môn cấp THCS làm Thư ký;
4. Bà Lâm Thị Hồng Vân, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo làm
Thành viên;
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Ia Ka làm
Thành Viên;
6. Bà Lê Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Chư Đang Ya
làm Thành viên;
Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện các
khoản thu đầu năm học 2021-2022 tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
Đoàn kiểm tra thực hiện chức năng, quyền hạn theo đúng các văn bản
hướng dẫn về các khoản thu, chi tại các đơn vị trường học.
Nhiệm vụ cụ thể của từng Thành viên do Trưởng đoàn phân công.
Thời gian: từ ngày 20/10/2021 đến ngày 18/11/2021.
Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Bộ phận Chuyên môn, Tài vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu
trưởng các đơn vị trường học và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.
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Phạm Quang Long

