UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2920 /SGDĐT-KHTC

An Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2020

V/v chấn chỉnh thực hiện nghiêm
các khoản thu năm học 2020 - 2021

Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THCS và THPT, các trường THPT;
- Hiệu trưởng trường Trẻ em Khuyết tật;
- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh An Giang.
Căn cứ Công văn số 4072/BGDĐT-KHTC ngày 09/10/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo và Công văn số 5228/VPUBND-KGVX ngày 21/10/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu năm học 2020 – 2021;
Căn cứ Báo cáo số 2792/BC-SGDĐT ngày 16/10/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau
khai giảng năm học 2020 - 2021;
Tiếp theo Hướng dẫn số 2292/HD-SGDĐT, ngày 03/9/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính năm học 2020 – 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai và
thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
1. Quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện đảm bảo
theo các quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ
GDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Thực hiện cơ chế thu, quản lý và sử dụng dịch vụ giáo dục (học phí), mức
thu dịch vụ giáo dục (học phí) theo quy định tại Công văn số 966/UBND-KTTH
ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số
14/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang.
3. Yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực
tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định của Thông tư số
55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT ban hành điều lệ Ban đại diện
cha mẹ học sinh.
4. Thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của
nhà trường do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định theo quy định tại điểm b, khoản
6, Điều 99, Luật Giáo dục 2019.
5. Thực hiện công khai đầy đủ cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các
điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TTBGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối
với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
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6. Các cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương cần phối hợp với các cơ quan
chức năng để tăng cường quản lý nhà nước về thực hiện các khoản thu chi trong các
cơ sở giáo dục trên địa bàn; có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện thanh kiểm tra, áp
dụng chế tài xử lý mạnh các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện các khoản
thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
7. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến rộng rãi
các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện các khoản thu, chi đến các cơ sở giáo dục
và cơ quan quản lý giáo dục; yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ biến, tuyên truyền cho
cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên hiểu rõ quy định, từ đó
thực hiện quyên góp, ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, công khai minh bạch giữa phụ
huynh và cơ sở giáo dục theo đúng quy định. Công khai việc thanh tra, kiểm tra và
xử lý các trường hợp trên địa bàn.
8. Nhanh chóng điều chỉnh, khắc phục các hạn chế cùng các kiến nghị tại
Mục 2, 3 Phần C Báo cáo số 2792/BC-SGDĐT ngày 16/10/2020 của Sở GDĐT.
Sở GDĐT sẽ tiếp tục thực hiện công tác thanh kiểm tra thường xuyên và đột
xuất, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về
thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện
tốt nội dung công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa rõ, liên hệ
Sở GDĐT (Phòng Kế hoạch – Tài chính, Điện thoại 02963.857796 để được hướng
dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, KH-TC.
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