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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 21 tháng 9 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện các khoản
thu, chi ngoài ngân sách trong các
trường học năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT, đơn vị trực thuộc;
Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế
hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết số 50/NQ-CP (ngày
20/5/2021) của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết, Kết
luận của Đảng, Quốc hội và văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ về giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó là những khó khăn, thách thức,
đặc biệt sự bùng phát của đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến hoạt động của
ngành Giáo dục, khiến nhiều giai đoạn học sinh không thể học trực tiếp tại trường.
Trong những năm qua, các đơn vị, trường học đã tổ chức triển khai, thực
hiện nghiêm túc văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện các
khoản thu, chi ngoài ngân sách. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các cơ sở
giáo dục còn lúng túng, chưa đồng bộ về hình thức triển khai; mức thu có sự chênh
lệch giữa những đơn vị có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, còn một số đơn
vị có biểu hiện “lạm thu”. Quy trình thực hiện các khoản thu theo thỏa thuận và
tiếp nhận các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân đối với các cơ sở giáo dục
công lập trên địa bàn tỉnh trong các cơ sở giáo dục chưa thống nhất gây khó khăn
cho công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ
đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên
quan xây dựng dự thảo Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ,
hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường và tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá
nhân đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào
tạo đã hoàn thiện Dự thảo và đăng ký trình HĐND tỉnh tại Kỳ hợp thứ 3 khóa
XVIII (theo Công văn số 12172/UBND-THKH ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh
Thanh Hóa).
Năm học 2021-2022 đã đến, trong khi chờ HĐND ban hành Nghị quyết
Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo
dục của nhà trường và tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân đối với các cơ sở
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giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Tờ trình số
2376/TTr-SGDĐT ngày 01/9/2021 về việc đề nghị tạm thu các khoản thu dịch vụ
phục vụ hoạt động giáo dục và đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số
13917/UBND-VX ngày 09/9/2021 về việc giải quyết đề nghị của Sở Giáo dục và
Đào tạo tại Tờ trình số 2376/TTr-SGDĐT ngày 01/9/2021.
Trong năm học 2021-2022, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo (báo cáo
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố); Hiệu trưởng các trường THPT,
THCS&THPT, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện:
1. Công văn số 2448/SGDĐT-KHTC ngày 10/8/2020 về việc hướng dẫn
triển khai, thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm
học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Riêng đối với tiền trông
giữ xe đạp, xe máy của học sinh, áp dụng mức thu tại Quyết định 3352/2017/QĐUBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá dịch vụ
trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (không áp dụng mức thu tại Quyết định
4554/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).
2. Công văn số 1146/SGDĐT-KHTC ngày 05/5/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2021 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 học 2020-2021; 2021-2022 và công tác
chỉ đạo điều hành giá năm 2021.
(Gửi kèm Công văn số 1505/BGDĐT-KHTC, Công văn 2448/SGDĐTKHTC và Công văn 1146/SGDĐT-KHTC).
3. Trước tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19, đời sống của nhân dân
gặp nhiều khó khăn, Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến nghị các cơ sở giáo dục thực
hiện giảm và giãn việc thu các khoản thu dịch vụ so với năm học 2020-2021.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Sở Giáo dục và
Đào tạo (Phòng KHTC) để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT (để BC);
- UBND tỉnh (để BC);
- Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH,
Đài PTTH, BHXH tỉnh, Tỉnh Đoàn,
Hội chữ thập đỏ tỉnh (để PH);
- UBND các huyện, TX, TP (để PH);
- Ban Giám đốc (để chỉ đạo);
- Các phòng ban CQ Sở (để thực hiện);
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, KHTC.
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