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Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông công lập năm học 2016 – 2017 và mức thu học phí đào tạo cao đẳng, trung
cấp tại các trường công lập trực thuộc tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến hết năm học
2020 – 2021;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT - BGDĐT - BTC - BLĐTBXH
ngày 30/3/2016 của Liên bộ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định
số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định 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;
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 m học sinh;
Căn cứ 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;
Căn cứ Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo
dục;
Căn cứ 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;
Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính
phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày
16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2016-2020;
Căn cứ Công văn số 2976/BGDĐT-KHTC ngày 15/7/2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc thực chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực
giáo dục và đào tạo trong năm học 2019-2020;
Căn cứ Công văn số 2152/STC-HCSN ngày 22/8/2019 của Sở Tài chính về
việc ý kiến hướng dẫn thu các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ
sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2019 – 2020;
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Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân
tỉnh 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 mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực và chấm dứt tình
trạng lạm thu trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện các
khoản thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2019 - 2020 như sau:
A. NGUYÊN TẮC CHUNG
Các cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi các khoản thu khác phải đảm bảo các
nguyên tắc sau:
1. Đảm bảo nguyên tắc lấy thu đủ bù chi, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện
kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí,
nội dung chi, phải được thỏa thuận bằng văn bản của cha m học sinh trên tinh thần tự
nguyện, có sự thống nhất của lãnh đạo cơ sở giáo dục trước khi ban hành.
2. Thực hiện công khai theo quy định tại 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 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai
ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
và các văn bản quy định hiện hành.
3. Kế toán hạch toán riêng từng khoản thu và phản ánh vào các tài khoản đúng
quy định đồng thời ghi chép vào sổ sách kế toán, tổng hợp chung vào báo cáo quyết
toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm (đối với khoản thu hộ, chi hộ phải hạch
toán vào tài khoản phải thu, phải trả). Tuyệt đối không được dùng khoản thu này để
điều chuyển hoặc chi cho mục đích khác.
4. Ngoài các khoản thu nêu trong công văn này các cơ sở giáo dục không được
tự ý đặt ra thêm những khoản thu nào khác. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa
bàn tỉnh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu tự ý đặt ra các khoản thu trái quy định.
B. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
I. Các khoản thu theo quy định
1. Thu học phí
- Thu theo Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng
Nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông công lập năm học 2016 – 2017 và mức thu học phí đào tạo cao đẳng, trung
cấp tại các trường công lập trực thuộc tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến hết năm học 2020
– 2021, lưu ý cơ sở giáo dục đóng tại khu vực nào thì mức thu học phí theo khu vực đó
đã quy định tại Nghị quyết;
- Học phí được thu định kỳ hàng tháng; không thu gộp một lần, nếu phụ huynh
học sinh tự nguyện thì nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.
Học phí được thu 09 tháng/năm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở
và trung học phổ thông, 10 tháng đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên
nghiệp;
- Hóa đơn thu do ngành thuế phát hành, hóa đơn điện tử theo quy định, được
tính doanh thu và phải thực hiện kê khai thuế theo đúng quy định. Toàn bộ các khoản
thu phát sinh phải nộp vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài
khoản giao dịch;
- Các đơn vị thực hiện nghiêm túc và kịp thời về đối tượng miễn, giảm học phí
theo đúng Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Thông tư
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liên tịch số 09/2016/TTLT - BGDĐT - BTC - BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên
bộ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của
Chính phủ quy định 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;
- Sử dụng học phí:
+ Đơn vị sử dụng 40% số thu để thực hiện nguồn cải cách tiền lương theo quy
định hiện hành;
+ Tạm thời trích 2% thuế thu nhập để nộp thuế (Nếu cơ quan thuế nơi đơn vị
trực thuộc không thu có văn bản đồng ý, đơn vị được sử dụng số tiền này);
+ Sử dụng 58% (hoặc 60%) học phí còn lại để thực hiện chi theo Điều 14, Nghị
định số 86/2015/NĐ-CP;
+ Không sử dụng nguồn thu học phí để thanh toán chi quản lý phí;
+ Quỹ học phí được sử dụng theo quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự
nghiệp công lập tại Thông tư số 71/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính và
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP;
- Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định mức thu học phí
trên cơ sở chất lượng dịch vụ và khả năng đóng góp của nhân dân trong vùng tuyển
sinh, đồng thời cân đối được thu chi và có tích lũy để phát triển. Mức thu học phí phải
đảm bảo tính đủ các chi phí cho các hoạt động chuyên môn của nhà trường (bao gồm
cả kinh phí tổ chức thi THPT quốc gia đóng góp về các điểm thi), phải công khai mức
thu học phí và chất lượng dịch vụ trước khi tuyển sinh; công khai tình hình thu chi,
quản lý và sử dụng học phí theo quy định. Việc tăng mức thu học phí (nếu có) chỉ
được thực hiện vào đầu năm học trước khi tuyển sinh.
2. Lệ phí tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày
27/3/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu, nộp quản
lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và các văn bản hướng dẫn hiện
hành.
3. Dạy thêm, học thêm
- Thực hiện theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về dạy thêm và học thêm;
- Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 01/02/2013 về việc
Ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
- Do đây là nguồn thu dịch vụ vì vậy các đơn vị phải nộp thuế thu nhập 2%
trên tổng số thu.
- Số còn lại 98% được chi như sau:
+ 80% chi trả cho giáo viên;
+ 10% chi trả cho công tác quản lý (tất cả những cá nhân có liên quan đến phục
vụ, quản lý dạy thêm học thêm);
+ 10% chi tăng cường cơ sở vật chất;
Khuyến khích các cơ sở giáo dục nên có chủ trương miễn hoặc giảm tiền học thêm
cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân tộc tại chổ có khó khăn về
kinh tế.
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4. Thu tiền lệ phí giữ xe
Thu theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh
quy định giá dịch vụ trong giữ xe trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các đơn vị phải nộp thuế
thu nhập theo quy định, số tiền 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).
II. Các khoản thu khác
1. Các khoản thu hộ trong nhà trường
1.1. Bảo hiểm y tế học sinh
Đây là khoản thu bắt buộc do nhà trường tổ chức thu, thực hiện theo Nghị định
số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính Phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế”; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLTBYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn
hiện hành.
1.2. Các khoản thu của các tổ chức hội, đoàn thể trong nhà trường
1.2.1. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
Thực hiện theo Điều 10 của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khoản thu này do Ban đại diện cha m học sinh thu theo
tinh thần tự nguyện, lưu ý: “Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp
đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường”.
Vào đầu năm học nhà trường có trách nhiệm tổ chức họp tuyên truyền và cung
cấp Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 cho cha m học sinh trường
được biết để thực hiện; đề nghị Ban đại diện cha m học sinh trường và Ban đại diện
cha m học sinh các lớp có biên bản họp thống nhất tỷ lệ trích kinh phí Ban đại diện
cha m học sinh các lớp lên cho Ban đại diện cha m học sinh nhà trường để hoạt
động. Hình thức thu tự nguyện do Hội nghị toàn thể phụ huynh các lớp quy định
thông qua phiếu đóng góp tự nguyện. Kinh phí đóng góp cho hoạt động của Ban đại
diện cha m học sinh nhà trường do Ban đại diện cha m học sinh nhà trường thu và
quản lý sử dụng. Trường hợp Ban đại diện cha m học sinh nhờ nhà trường thu và giữ
hộ phải có văn bản đề nghị.
Lưu ý: Không sử dụng khoản thu của Ban đại diện cha m học sinh để hỗ trợ
các hoạt động dạy học, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Ban đại diện cha m học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia
đình người học:
- Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.
- Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện
cha m học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường;
trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh
trường; 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 học hoặc cho cán bộ quản lý,
giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các
hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.
1.2.2. Quỹ Đoàn, Hội, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
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Thu theo quy định hiện hành của các tổ chức có thẩm quyền ban hành. Tuyệt
đối không được thu thêm hoặc thu cao hơn mức quy định. Khoản thu này do các tổ
chức nêu trên quản lý thu, chi.
2. Các khoản thu tự nguyện phục vụ trực tiếp cho học sinh
Bao gồm các khoản thu không mang tính chất dịch vụ, khoản thu phi lợi nhuận
trong nhà trường (theo nguyên tắc lấy thu đủ bù chi). Những khoản thu này trực tiếp
phục vụ cho các nhu cầu ăn, nghỉ, sinh hoạt và học tập của học sinh trong thời gian
học tập tại trường bao gồm:
2.1. Bảo hiểm tai nạn (Bảo hiểm thân thể học sinh)
Đây là khoản thu tự nguyện, cơ sở giáo dục tuyên truyền vận động học sinh tự
nguyện tham gia. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp bảo hiểm có uy tín
trên địa bàn tỉnh để phổ biến, tuyên truyền. Học sinh tham gia bảo hiểm phải cấp thẻ
kịp thời và không được thu 2 năm liên tiếp.
2.2. Thu chi phục vụ bán trú và dạy học 2 buổi/ngày
2.2.1. Đối với giáo dục Mầm non
- Các khoản thu phục vụ học sinh bán trú (chỉ áp dụng đối với các trường mầm
non có tổ chức cho học sinh ăn bán trú): Đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch,
lập dự toán thu, chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí; trao đổi thống nhất với cha m học sinh và thỏa thuận (bằng văn bản) tại
cuộc họp toàn thể cha m học sinh lớp, trường.
- Các khoản thu phục vụ bán trú bao gồm:
+ Tiền ăn: Tính các chi phí (thực phẩm bữa chính, bữa phụ, chất đốt) để quy ra
mức thu/ngày/học sinh nhưng phải đảm bảo dinh dưỡng của các cháu; thu tiền ăn theo
từng tháng trên cơ sở học sinh thực ăn .
+ Tiền thuê người nấu và quản lý buổi trưa: Tính các chi phí (trả công thuê
người nấu, bồi dưỡng làm ngoài giờ cho cán bộ, giáo viên phục vụ, quản lý học sinh
ăn, nghỉ buổi trưa) để quy ra mức thu/ngày/học sinh; Định mức chi tiền chăm sóc bán
trú/giờ đối với giáo viên, nhân viên được phân công trực tiếp chăm sóc bán trú không
vượt quá tiền lương 01 giờ dạy thêm giờ của người có mức lương trung bình trong
nhà trường; tiền trách nhiệm quản lý bán trú chi cho cán bộ quản lý được phân công
phụ trách không được cao hơn số tiền chi cho giáo viên trực tiếp chăm sóc bán trú có
mức cao nhất;
Cơ sở giáo dục mầm non công lập không có nhân viên nấu ăn hưởng lương từ
ngân sách và ở địa bàn không có cơ sở dịch vụ cung ứng việc nấu ăn cho trẻ thì được
thuê khoán người nấu ăn, mức tiền công chi trả được thỏa thuận theo điều kiện cụ thể
của địa phương;
Thực hiện thu tiền thuê người nấu và quản lý buổi trưa theo tháng trên tinh thần
vì học sinh, không vì mục đích thương mại; định mức chi trả tiền thuê người nấu và
bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên phải được quy định cụ thể, chi tiết trong quy chế
chi tiêu nội bộ của đơn vị.
+ Tiền điện phục vụ học sinh ăn, nghỉ buổi trưa: Tính các chi phí (điện thắp
sáng, quạt mát) để quy ra mức thu/tháng/học sinh;
+ Tiền mua sắm vật dụng dùng chung phục vụ bán trú: Các tài sản như xoong,
nồi, bếp ga, điều hòa... chỉ thu đối với học sinh mới tuyển vào trường. Các dụng cụ
vật tư tiêu hao như xà phòng, rổ, nước rửa bát...thực hiện thu trên đầu học sinh ăn bán
trú.
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Những vật dụng cá nhân sử dụng trong năm học (bàn chải, khăn mặt,...): Nhà
trường thống nhất cụ thể với phụ huynh để lựa chọn cách thức trang bị cho phù hợp.
2.2.2. Đối với giáo dục tiểu học
Thực hiện theo các nội dung thu, chi theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày
20/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện dạy học 2 buổi/ngày,
bán trú cấp tiểu học giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
cụ thể:
Vào đầu năm học, UBND các huyện, thị xã, thành phố giao cho Phòng Giáo
dục và Đào tạo, UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng ban có liên quan khảo
sát thực tế các trường tiểu học trên địa bàn để xây dựng kế hoạch, nội dung thu, chi và
mức thu cụ thể phục vụ cho dạy học 2 buổi/ngày, bán trú của các trường tiểu học trực
thuộc. Phòng Giáo dục và Đào tạo trình UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét
quyết định mức thu, chi của từng đơn vị. Nhà trường triển khai thỏa thuận với cha m
học sinh để thực hiện trong năm học (Mức chi và khoản chi có thể áp dụng theo các
nội dung đối với giáo dục Mầm non đã được nêu trên).
2.3. Thu tiền dạy ngày thứ 7 và tiền chi trả cho giáo viên dạy các lớp bán
trú, nhân viên cấp dưỡng đối với các trường mầm non
- Việc thu tiền dạy ngày thứ 7: Thu theo sự thỏa thuận của nhà trường với Ban
đại diện cha, m học sinh; mức thu để chi tiền dạy cho giáo viên không quá 150% một
ngày lương của giáo viên dạy lớp đó;
- Đối với các khoản thu để chi trả cho giáo viên dạy các lớp bán trú, nhân viên
cấp dưỡng đối với các trường mầm non, các đơn vị chỉ được phép thu khi nhà trường
không đủ biên chế giáo viên, nhân viên cấp dưỡng; mức thu để chi tiền dạy cho giáo
viên bán trú, nhân viên cấp dưỡng tính bằng 100% ngày lương bình thường (khoản thu
này đơn vị phải có dự toán đảm bảo thu đủ chi tiền công cho giáo viên, nhân viên cấp
dưỡng và được thống nhất với Ban đại diện cha m học sinh nhà trường).
2.4. Thu tiền dạy học các môn kỹ năng sống ngoài chương trình chính khóa
Các cơ sở giáo dục phối hợp với các Trung tâm kỹ năng sống được Sở Giáo dục
và Đào tạo Đắk Lắk cấp phép, trên cơ sở thỏa thuận với Ban đại diện cha m học sinh
thống nhất môn học, học phí theo nguyên tắc tự nguyện, thu đủ bù chi không dư.
2.5. Tiền nước uống tinh khiết phục vụ học sinh
Do hội nghị toàn thể cha m học sinh bàn bạc thống nhất mức thu, chi và quản
lý; trong trường hợp Ban đại diện nhờ nhà trường thu, chi hộ phải có văn bản đề nghị
của Ban đại diện cha m học sinh.
2.6. Tiền mua ghế ngồi ở sân trường cho học sinh đầu cấp, mua bảng tên
học sinh, mua đồng phục của học sinh
- Các khoản thu này nhà trường quy định mẫu mã phù hợp và lập dự toán sát
với giá thời điểm tại địa bàn và bàn bạc thông qua Hội nghị toàn thể cha m học sinh
để thống nhất thực hiện.
- Mua đồng phục cho học sinh thực hiện theo Thông tư số 26/2009/TTBGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 6100/BGDĐTCTHSSV ngày 6/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.7. Tiền thuê dọn vệ sinh
Vệ sinh trong lớp và hành lang do học sinh đảm nhiệm để nâng cao ý thức cho
học sinh, không được thuê nhân công. Vệ sinh cảnh quan, sân trường và nhà vệ sinh
của học sinh, nhà trường bàn bạc thông qua Hội nghị cha m học sinh để thống nhất
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thuê nhân công trên cơ sở lập dự toán thu đủ chi trả tiền công thuê và mua các phụ
phẩm liên quan. Đơn vị nào đã được bố trí biên chế nhân viên vệ sinh thì không được
thu.
2.8. Tiền chăm sóc cây xanh
Nhà trường bàn bạc thông qua Hội nghị cha m học sinh để thống nhất thuê
người chăm sóc cây xanh trên cơ sở lập dự toán lấy thu bù chi trả tiền nhân công, mua
các dụng cụ, phân bón liên quan đến việc chăm sóc cây xanh, cây cảnh.
2.9. Tiền bảo vệ
Trong trường hợp không có định biên (Hợp đồng 68) hoặc cơ quan tài chính
không cấp đủ kinh phí trả tiền công bảo vệ tại các trường và điểm trường lẻ thì nhà
trường bàn bạc thông qua Hội nghị cha m học sinh thống nhất mức thu để chi trả tiền
công cho bảo vệ trên cơ sở thu đủ chi không thu dư.
2.10. Thu tiền phục vụ xã hội hóa bể bơi được Sở Giáo dục và đào tạo cấp
và các đơn vị tài trợ
Thực hiện theo các Công văn Sở Giáo dục và Đào tạo bao gồm: Công văn số
913/SGDĐT-KHTC ngày 29/6/2018 về việc đánh giá tình hình quản lý, sử dụng, xây
dựng kế hoạch đưa các bể bơi được cấp vào hoạt động và hướng dẫn thực hiện xã hội
hóa dạy bơi đối với các trường công lập trên địa bàn tỉnh và Công văn số
715/SGDĐT-KHTC ngày 15/5/2019 về việc quản lý, khai thác công năng, duy tu bảo
dưỡng bể bơi, thiết bị bể bơi được cấp.
3. Đối với 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 và Công văn số 1400/SGDĐT-KHTC ngày 8/10/2018 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện 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.
4. Về xã hội hóa thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2016-2020
Trên cơ sở Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính
phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày
16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2016-2020, để đảm bảo tiêu chí số 5 về xây dựng trường học. Các xã trong danh
sách hằng năm được nhà nước hỗ trợ một phần ngân sách về Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND cấp huyện chỉ đạo các xã nghiên
cứu kỹ nội dung của Quyết định nêu trên để thực hiện huy động xã hội hóa đầu tư
trường chuẩn quốc gia đảm bảo theo đúng quy định của Chương trình.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ,
thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục phối hợp chỉ đạo việc chấn chỉnh tình trạng lạm
thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,
giám sát các khoản thu ngoài ngân sách nhà nước, đồng thời có hình thức xử lí
nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý thực hiện trái những quy định trên.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trong tỉnh, Trưởng phòng
Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
7

Sở nghiêm túc thực hiện hướng dẫn này.
3. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức quán triệt, phổ biến công khai nội
dung văn bản này tới tất cả giáo viên, học sinh, cha m học sinh trong nhà trường. Các
khoản thu được học sinh hoặc cha m học sinh nộp trực tiếp tại bộ phận Kế toán nhà
trường, tuyệt đối không giao cho giáo viên thu tiền.
Văn bản này thay thế Công văn số 1059/SGDĐT-KHTC ngày 02/8/2018 của
Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk 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 từ năm học 2018 2019.
4. Thanh tra phối hợp với Phòng Kế hoạch và Tài chính Sở Giáo dục và Đào
tạo và các đơn vị liên quan thực hiện:
- Xây dựng Kế hoạch, tổ chức kiểm tra thực hiện các khoản thu, chi hằng năm
nhằm chấn chỉnh các khoản thu trái quy định;
- Khi phát hiện có sai phạm trong thu, chi phải kiên quyết xử lý đối với cá
nhân, tổ chức vi phạm.
Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về
Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Kế hoạch - Tài chính, ĐT: 02623854769) để được
hướng dẫn và phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính (phối hợp, chỉ đạo);
- Giám đốc, Các P. Giám đốc Sở GDĐT;
- UBND huyện, thị xã, thành phố (phối hợp, chỉ đạo);
- Các phòng GDĐT (thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ sở giáo dục trong tỉnh;
- Các phòng ban thuộc Sở;
- Website ngành;
- Lưu VT, KHTC, TTra.
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