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BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU
Năm học 2020 - 2021
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với đơn vị dự toán ngân
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc
Giang Quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo
dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên
địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm học 2020-2021;
Căn cứ Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Bắc
Giang Quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ
hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-SGD&ĐT ngày 4/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào
tạo Bắc Giang thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong
các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn
tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ Thông báo số 744/TB-PGD&ĐT ngày 23/9/2019 về việc Thông báo kết
quả thẩm định, phê duyệt các khoản thu dịch vụ phục vụ năm học 2020 - 2021;
Hôm nay, vào hồi 8h ngày 28 tháng 9 năm 2020. Tại văn phòng trường TH Tiến
Thắng thành lập ban niêm yết công khai các khoản thu năm học 2020 - 2021, cụ thể:
I. Đại diện nhà trường:
1. Ông: Dương Mạnh Nguyên
- Chức vụ: Hiệu trưởng
2. Ông: Đỗ Trọng Nam
- Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
3. Ông: Lương Thành Cương
- Chức vụ: Thanh tra nhân dân
4. Bà: Nguyễn Thị Yến
- Chức vụ: Kế toán
II. Đại diện Hội cha mẹ học sinh:
1. Ông: Mã Văn Hoàng
- Chức vụ: Hội trưởng Hội CMHS
Cụ thể các khoản được thỏa thuận và thống nhất trong năm học 2020 - 2021 được
niêm yết như sau:
TT

Nội dung khoản thu

I

Các khoản thu dịch vụ phục vụ

1

Trông giữ xe đạp, xe đạp điện

2
3

- Dạy kỹ năng sống

Dạy tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2

Mức thu
(đồng)

Thời gian thu theo
tháng, học kỳ, năm;
số lượng

9.000

Thu theo kỳ

10.000
6.000

Thu theo kỳ
Thu theo tháng

4
5

II
1
2
3
4
5

Cung ứng sách giáo khoa
Đồng phục học sinh

Thu theo năm

Theo giá bìa

Thu theo năm

- Áo cộc tay vải lon Mỹ

Lớp 1: 66.000
Lớp 2: 68.000
Lớp 3: 70.000
Lớp 4: 72.000
Lớp 5: 74.000

Thu theo năm

- Áo khoác mùa đông

Lớp 1: 110.000
Lớp 2: 115.000
Lớp 3: 120.000
Lớp 4: 125.000
Lớp 5: 130.000

Thu theo năm

Các khoản hỗ trợ hoạt động giáo dục
Vệ sinh trường học
Nước uống
Sổ liên lạc (giấy)
Đồ dùng, dụng cụ tài liệu (Phiếu kiểm tra
định kỳ)
Học bạ HS lớp 1

Thu theo kỳ

14.000
3.000
7.000

Thu theo kỳ
Thu theo năm học
Thu theo thực tế của
từng khối lớp, định kỳ
theo chương trình

500

Thu theo năm học

12.000

Các khoản thu và dự toán thu chi đã được Ban giám hiệu nhà trường
thông qua tới 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong Hội đồng nhà trường. Ban
đại diện cha mẹ học sinh các lớp có trách nhiệm thông báo tới toàn thể phụ
huynh học sinh trong trường.
Biên bản niêm yết được công khai và dán tại văn phòng nhà trường; bảng
tin của 2 khu Hợp Thắng và Tiến Thịnh kể từ ngày 28/9/2020 đến hết ngày
12/10/2020 và được lập thành 4 bản như nhau.
Biên bản lập xong hồi 8h15 phút cùng ngày , những người có liên quan
cùng thống nhất thông qua và ký tên./.
ĐẠI DIỆN HỘI CMHS
Hội trưởng

ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG
Hiệu trưởng

Mã Văn Hoàng

Dương Mạnh Nguyên

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN
Chủ tịch công đoàn

Đỗ Trọng Nam

Thanh tra nhân dân

Kế toán

Lương Thành Cương

Nguyễn Thị Yến

