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 Độc lập -Tự do -Hạnh phúc  

Số:           /UBND-GDĐT 
      Về việc thực hiện các khoản thu trong     

lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 

 2019 -2020, NH 2020 - 2021 

        Quảng Xương, ngày     tháng      năm 2020 

 

    Kính gửi:  

- Chủ tịch UBND các Xã, Thị trấn; 

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; 

- Giám đốc TTGDNN-GDTX. 

Căn cứ công văn số 1415/SGDĐT-KHTC của Sở GD&ĐT Thanh Hóa về 

việc  thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học  2019 -

2020, năm học  2020 - 2021. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Hiệu trưởng các 

Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Giám đốc TTGDNN-GDTX  triển 

khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, 

trường lớp học cho năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông 2018. 

2. Thực hiện công khai cam kết về chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều 

kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo Thông tư số 

36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của  Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực 

hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

3. Các đơn vị trường học thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách theo 

đúng qui định; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quỹ hoạt động 

của Ban đại diện Cha mẹ học sinh theo đúng quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-

BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT.    

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà 

biếu, tặng tại các trường học thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-

BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài trợ cho các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

         4.Về cơ chế thu học phí. 

          Về cơ chế thu học phí (đối với các trường Mầm non, THCS và TTGDNN-

GDTX) thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-86-2015-nd-cp-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-quoc-dan-nam-hoc-2015-2016-den-2020-2021-292146.aspx


           Mức thu học phí: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 576/QĐ-UBND 

ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

số 41/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định 

mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021. 

            Nguyên tắc thu: đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không  

vượt quá quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, riêng năm học 2019-2020 do 

tình hình dịch bệnh Covid-19 nên khung thời gian năm học, kết thúc trước ngày 

15/7/2020 (tại Quyết định 1441/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa). 

          Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19, nếu 

đơn vị không triển khai học trực tuyến  thì không thực hiện thu học phí; chỉ thực 

hiện thu học phí khi đơn vị có tổ chức dạy học trực tuyến hoặc bố trí học bù (việc 

học trực tuyến hoặc bố trí học bù phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Trưởng 

Phòng GD&ĐT trên cơ sở hồ sơ đề nghị của nhà trường). 

Trên đây, là một số hướng dẫn về việc thực hiện các khoản thu cho đơn vị 

trường học, trong quá trình thực hiện có vướng, phát sinh, đề nghị các đơn vị phản 

ánh về UBND huyện (qua Phòng GD&ĐT) để xem xét giải quyết./. 

Nơi nhận:                                                                                      CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Sở GD&ĐT (B/c);                                                                        

- T.T HĐND-UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT, Phòng TCKH,Thanh tra huyện;        

- Lưu: VT,GDĐT. 

                                                                                  

                        Trần Anh Chung 
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