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V/v thực hiện các khoản thu
của cơ sở giáo dục trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 12 tháng 9 năm 2017

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1342/SGDĐTKHTC ngày 30 tháng 8 năm 2017 về việc thực hiện các khoản thu tại các cơ sở
giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số
1978/STC-HCSN ngày 23 tháng 8 năm 2017; Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến
như sau:
1. Chấp thuận về chủ trương, đồng ý cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp được thực hiện các khoản thu từ năm học 2017 – 2018 như sau:
1.1. Các khoản thu theo văn bản quy định:
- Thu học phí: thực hiện theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày
22/8/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
- Thu phí giữ xe: thực hiện theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày
21/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn: là các khoản thu theo văn bản quy định
của cơ quan bảo hiểm.
- Dạy thêm, học thêm: thực hiện theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND
ngày 04/01/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
1.2. Các khoản thu thực hiện thống nhất toàn trường như: phù hiệu, bảng
tên, sổ liên lạc, học bạ (theo báo giá của cơ sở cung cấp).
1.3. Các khoản thu phải có văn bản thống nhất giữa nhà trường và Ban đại
diện cha mẹ học sinh:
- Dạy 02 buổi/ngày, ngoại ngữ tăng cường, tổ chức bán trú, giữ trẻ tại các
cơ sở giáo dục;
- Các khoản thu để mua quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, đồ
dùng và dụng cụ học tập, dụng cụ ăn uống, dụng cụ vệ sinh cá nhân;
- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: thực hiện theo
Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Việc thực hiện các khoản thu phải đúng nội dung và chi đúng mục đích,
có sự chấp thuận của cha mẹ học sinh, sử dụng nguồn thu đúng mục đích và
hiệu quả; mở sổ theo dõi thu, chi, thực hiện công tác kế toán công khai theo quy
định.
1.4. Các khoản thu tài trợ (là khoản thu tự nguyện, nếu có): thực hiện theo
Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 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.
Việc thực hiện các khoản thu tài trợ (nếu có) các cơ sở giáo dục báo cáo
thu chi các khoản tài trợ và kết quả thực hiện, gửi cơ quan quản lý trực tiếp và
nhà tài trợ.
1.5. Ngoài các khoản thu nêu trên, các cơ sở giáo dục có nội dung chi liên
quan đến công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy phải sử dụng từ nguồn thu
học phí và nguồn kinh phí ngân sách cấp hàng năm, các cơ sở giáo dục không
được tự ý đặt ra các khoản thu để thu thêm từ phụ huynh và học sinh dưới bất kỳ
hình thức nào.
2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố tổ chức triển khai nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh đến các cơ sở
giáo dục để thực hiện, định kỳ phối hợp với Sở Tài chính tổ chức kiểm tra, xử lý
nghiêm các vi phạm.
Công văn này thay thế Công văn số 181/UBND-PPLT ngày 26 tháng 4
năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các khoản thu của cơ sở
giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt theo Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, BM.
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