UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 993 /SGDĐT-KHTC

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

V/v hướng dẫn thực hiện các khoản
thu năm học 2019-2020; 2020-2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các Trường Trung học phổ thông.
Thực hiện Công văn số 3126/UBND-VX ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh
về việc giao thực hiện ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ đạo điều hành
giá và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; căn cứ Công văn số
1620/BGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực
hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020, 20202021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực
hiện các khoản thu năm học 2019-2020, 2020-2021 như sau:
1. Về thu học phí và thực hiện chính sách đối với học sinh năm học 20192020
- Thu học phí:
+ Mức thu: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 57/2017/NQHĐND ngày 15/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
+ Thời gian thu: Thu theo thời gian thực học, nhưng không quá 9 tháng.
Thời gian thực học bao gồm cả thời gian học trực tuyến (dạy học trực tuyến đúng
quy định tại Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo
dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở
trường do dịch Covid-19 năm học 2019-2020) và học bù.
- Thực hiện chính sách đối với học sinh:
+ Các chính sách quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày
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 năm học 2020 – 2021: Hưởng
theo số tháng thực học, nhưng tối đa không quá 9 tháng.
+ Các chính sách quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLTBGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Quy định chính sách về giáo
dục đối với người khuyết tật: Hưởng 9 tháng.
+ Chính sách quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016
của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã,
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thôn đặc biệt khó khăn: Hưởng theo số tháng thực học và có đủ điều kiện được
hưởng, nhưng không quá 9 tháng.
2. Các khoản thu năm học 2020-2021
- Thu học phí:
+ Mức thu: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 57/2017/NQHĐND của HĐND tỉnh;
+ Quản lý và sử dụng: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số
86/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
- Thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục: Thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào quy
định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết
định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định
về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện
của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn
tỉnh; Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc
hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở
giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các quy định khác của pháp luật.
3. Quán triệt Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Thông tư số 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 và chỉ cho phép được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của
Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư
này.
4. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
các khoản thu, chi của các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý và đề nghị xử lý
nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục để xẩy ra tình trạng thu sai quy
định.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu
trưởng Trường Trung học phổ thông thực hiện và chỉ đạo thực hiện. Trong quá
trình thực hiện có gì vướng mắc hoặc chưa rõ phản ánh về sở để xem xét hướng
dẫn./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
UBND tỉnh (để BC);
Sở Tài chính (để PH);
UBND huyện, thành phố, thị xã (để PHCĐ);
Giám đốc và các Phó Giám đốc;
Lưu: VT, KHTC.
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Trần Trung Dũng
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