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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Khê, ngày 09 tháng 9 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện các khoản
thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu
trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn
năm học 2021 - 2022

Kính gửi:

- Trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, TH-THCS;

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; Công văn
số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16 tháng 4 năm 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 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh
trong tình hình dịch bệnh Covid-19; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày
28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 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 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 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 giữ ổn định mức học phí năm học 2020 - 2021;
Thực hiện văn bản số 1981/SGDĐT-KHTC ngày 04/9/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về 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;
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo,Ủy ban nhân dân
tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý, sử dụng các khoản
đóng góp của nhân dân tại các cơ sở giáo dục đảm bảo đúng quy định, chấm dứt
tình trạng lạm thu trong trường học, đặc biệt là thời điểm bước vào năm học mới
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến kinh
tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã hướng dẫn
thực hiện như sau:
I. Thực hiện một số khoản thu theo quy định
1. Thu học phí
- Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2021 - 2022 theo Nghị quyết số
03/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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. Rà soát các đối tượng chính
sách để thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số
81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Học phí được thu giãn cách định
kỳ hàng tháng; không thu gộp một lần, trường hợp phụ huynh học sinh có điều kiện
tự nguyện thì nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.
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2. Bảo hiểm y tế học sinh
Thực hiện theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo
hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
3. Thu tiền lệ phí giữ xe
Thu theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh
quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 20/2018/QĐUBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định
số 14/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai quy định giá dịch vụ
trông giữ xe trên địa bàn tỉnh. Đây là khoản thu có tính chất phục vụ (lấy thu bù chi),
sau khi thực hiện nộp thuế theo quy định, số kinh phí còn lại chi tiền công cho nhân
viên trông giữ xe, các chi phí liên quan đến việc giữ xe và chi sửa chữa cải tạo nhà
xe (nếu có), tuyệt đối không sử dụng vào việc khác, quản lý nguồn thu đúng qui định
của Luật kế toán.
Thu theo.
4. Thu từ các khoản tài trợ
Thực hiện đúng theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT-KHTC ngày
03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh
bạch, không ép buộc, không qui định mức tài trợ; không vận động tài trợ để trả các
khoản thù lao giảng dạy, quản lý và dùng cho việc khen thưởng.
Các kế hoạch vận động tài trợ phải được sự thống nhất của UBND các xã,
phường để đảm bảo các quy định phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục
II. Thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu
Tổ chức thực hiện có hiệu quả hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sử
dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục tại Công
văn số 5421/BGDĐT-KHTC ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện
nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp để tạo điều kiện cho học sinh, phụ
huynh học sinh, hạn chế tối đa đi lại, tiếp xúc, do vậy: Đối với khoản thu học phí và
các khoản thu khác, cần khẩn trương phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng
trung gian thanh toán để thu học phí và các khoản thu khác, thực hiện công khai tài
khoản của đơn vị và hướng dẫn cụ thể về thanh toán qua tài khoản cho học sinh,
phu huynh học sinh, lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) hoặc mã
thanh toán QRCode hoặc phần mềm trên điện thoại di động...tại các cơ sở giáo dục
và đào tạo để người học và gia đình người học dễ dàng thuận lợi thanh toán học phí
và các khoản thu khác.
III. Chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục
Trong thời gian qua, kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng cho
thấy việc thu chi các khoản vận động, tài trợ ở một số cơ sở giáo dục còn có những
điểm chưa phù hợp. Năm học 2021 - 2022 là một năm học hết sức khó khăn, cả
nước đang ra sức đối phó với đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đời sống
của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị
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các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã nghiêm túc thực hiện qui định về
các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, không để xảy ra tình trạng lạm thu
ảnh hưởng đến đời sống thu nhập của người dân.
Đối với các khoản tự nguyện để phục vụ trực tiếp cho học sinh như tiền ăn
trưa, nước uống, đồng phục... Các cơ sở giáo dục phối hợp với Ban đại diện cha mẹ
học sinh để thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân
chủ và tự nguyện, đồng thời phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” giúp đỡ học
sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chấp hành nghiêm Quy chế
công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của
Bộ Giáo dục Đào tạo; thực hiện đúng Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ban hành điều
lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện
cha mẹ học sinh để thu các khoản thu: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo
đảm an ninh nhà trường; vệ sinh trường lớp; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho
trường, lớp, cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác
quản lý, dạy học và các hoạt động giáo dục khác; sửa chữa, xây dựng mới các công
trình của nhà trường…
IV. Tổ chức thực hiện
Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn công tác
quản lý thu, chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản
lý; đề nghị Thanh tra thị xã tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm
xảy ra.
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn quán triệt các quy định về việc chống lạm
thu, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, công khai, minh bạch thu, chi trong trường
học, báo cáo chi tiết các khoản thu đầu năm để theo dõi, quản lý; kịp thời xử lý các
vi phạm theo thẩm quyền trước ngày 15/10/2021.
- Các cơ sở giáo dục nghiêm túc chấp hành các qui định, hướng dẫn của cấp
trên về thu, chi trong nhà trường; phối hợp thống nhất với ban đại diện cha mẹ học
sinh không để xảy ra tình trạng lạm thu trên danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học
sinh, chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên nếu để xảy ra sai phạm.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm
thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã năm học 2021 - 2022. Phòng Giáo
dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, trong quá trình
thực hiện nếu có những thay đổi, phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phòng
Tài chính – Kế hoạch sẽ có văn bản hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận:
KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- UBND thị xã (báo cáo);
- Phòng TC-KH thị xã (phối hợp);
- Thanh tra thị xã (phối hợp);
- BHXH thị xã;
- UBND các xã, phường (phối hợp);
- Các CV phòng;
- Lưu: VT.

Nguyễn Hữu Hưng

