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Số: 209 /PGDĐT-KHTC
V/v thực hiện các khoản thu năm học
2021-2022 và chỉ đạo điều hành giá
năm 2021
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021
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-Hiệu trưởng các Trường Mầm Non, Tiểu Học, THCS;
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Căn cứ công văn số 1252 /SGDĐT-KHTC V/v thực hiện các khoản thu năm
học 2021-2022 và chỉ đạo điều hành giá năm 2021 của Sở GDĐT TP Đà Nẵng tháng 05
4 năm 2021;
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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Công văn số
1050/BGDĐT-KHTC ngày 16/04/2021(đính kèm) và Công văn số 1135/VP-KGVX
ngày 26/4/2021 của UBND thành phố(đính kèm), Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị,
trường học thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ và thực hiện công khai các nội dung
trong năm học 2021-2022 như sau:
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1. Thu học phí
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Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 19
02/10/2015 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
hết năm học 2020-2021, như vậy Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ sẽ hết
hiệu lực vào năm học 2021-2022. Vừa qua Bộ GDĐT xây dựng Nghị định thay thế
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP để áp dụng từ năm học 2021-2022. Tuy nhiên, do ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các đợt thiên tai bão lũ ở nhiều địa phương, Bộ
GDĐT báo cáo Chính phủ xem xét cho phép giữ nguyên mức học phí của năm học
2021-2022 ổn định không tăng so với năm học 2020-2021. Hiện nay, Sở GDĐT phối
hợp với Sở Tài chính xây dựng Nghị quyết quy định mức thu học phí giáo dục mầm
non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 20212022.
Như vậy mức thu học phí năm học 2021-2022 sẽ thực hiện khi có Nghị quyết
của HĐND thành phố được ban hành vào đầu tháng 8 năm 2021.
2. Các khoản thu giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục
Phòng GDĐT đề nghị các trường học tiếp tục triển khai thực hiện theo hướng
dẫn tại Công văn số 2103/SGDĐT-KHTC ngày 14/08/2020. Trong đó Phòng GDĐT
lưu ý các trường học.
- Triển khai xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giáo dục và đào
tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày
03/05/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng.

- Đối với dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, phải xây
dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và giá dịch vụ giữ nguyên theo mức giá năm học
2020-2021. Đồng thời phải thực hiện niêm yết giá công khai và không được thu cao
hơn giá niêm yết.
3. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
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Việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ
học sinh thực hiện theo Điều 10 của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày
22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ
học sinh: Thủ tướng và Ban đại diện cha mẹ học sinh các đơn vị, trường học chịu
trách nhiệm nghiên cứu triển khai thực hiện theo đúng Điều 10. Kinh phí hoạt động
của Ban đại diện cha mẹ học sinh của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Các đơn
vị, trường học phải căn cứ tình hình thực tế, tình hình dịch bệnh Covid-19 để tham
mưu vận động kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tránh tình trạng
tùy tiện trong công việc vận động đóng góp nhiều khoản không hợp lý và mức đóng
góp quá cao gây khó khan cho gia đình học sinh.
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4. Công khai đúng theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017
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a) Cơ sở thực hiện
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Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về việc Ban
hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào rạo thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân.
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b) Nội dung thực hiên
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Quán triệt và thực hiện công khai đúng theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT 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 bao gồm công khai
tài chính theo quy định. Lưu ý công khai trên website của đơn vị, trường học theo
quy định.
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5. Các quy định khác
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a) Đối với trang phục thể dục của học sinh, các đơn vị, trường học thông tin các
đơn vị cung ứng để học sinh, cha mẹ học sinh tham khảo, lựa chọn kích cỡ phù hợp
và tự mua sắm ở bên trong nhà trường. Các đơn vị, trường học không thực hiện hoặc
giới thiệu các đơn vị cung ứng, bán trang phục thể dục trong nhà trường.
b) Ngoài các khoản thu nêu trên, các đơn vị trường học không được tự đặt ra
các khoản thu trái quy định khác để thu tiền của học sinh và phụ huynh học sinh.
Các trường học không có Kế hoạch vận động tài trợ theo thông tư 16/TTBGDĐT ngày 03/08/2018 vào đầu năm học hoặc năm tài chính thì không được vận
động bất kỳ khoản tài trợ nào từ các tổ chức, cá nhân và cha mẹ học sinh. Thời gian
Phòng GDĐT quận thẩm định Kế hoạch vận động tài trợ cho các trường vào tháng
10/2021 và tháng 01/2022 (cho năm học 2021-2022).
c) Hiệu trưởng các trường học kịp thời quán triệt trong toàn thể cán bộ, giáo
viên và phụ huynh học sinh, thông báo công khai nội dung chỉ đạo của Bộ GDĐT,
UBND Thành phố, Sở GDĐT,UBND quận, Phòng GDĐT về việc thực hiện các

khoản thu trong nhà trường theo quy định. Thực hiện nghiêm túc Quy chế thực hiện
công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và
công khai tài chính theo quy định.
Nhận được công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các Trường học
triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định như trên trong năm học 20212022./.
TRƯỞNG PHÒNG

4

Nơi nhận:
– Như trên
– UBND quận;
– Phòng Tài chính quận
– Lưu VT, KHTC.
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Trần Thị Thúy Hà

