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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Đại, ngày 20 tháng 7 năm 2020

V/v thực hiện các khoản thu, chi và
sử dụng có hiệu quả các nguồn
thu hợp pháp trong các đơn vị
trường học trực thuộc từ năm học
2020-2021.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 1444/SGD&ĐT-KHTC ngày 16 tháng 7 năm 2020
của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu, chi và sử dụng có
hiệu quả các nguồn thu hợp pháp trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học
2020-2021;
Để thực hiện nghiêm các khoản thu theo quy định hiện hành trong các
trường học trực thuộc từ năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:
1. Thực hiện các khoản thu hợp pháp theo đúng quy định tại Công văn số
1444/SGD&ĐT-KHTC ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về việc thực hiện các khoản thu, chi và sử dụng có hiệu quả các nguồn thu hợp
pháp trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020-2021.
2. Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc tổ chức triển khai các quy
định nêu tại Công văn số 1444/SGD&ĐT-KHTC ngày 16 tháng 7 năm 2020 của
Sở Giáo dục và Đào tạo đến tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường,
cha mẹ học sinh trên địa bàn để biết và thực hiện.
3. Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc tiến hành kiểm tra, rà
soát ngay tất cá các khoản thu trong thời gian qua đơn vị đã và đang triển khai,
nếu có những khoản thu trái với quy định khẩn trương xây dựng kế hoạch thu
đúng, thu đủ từ năm học 2020-2021 như nội dung Công văn số 1444/SGD&ĐTKHTC ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời phối
hợp, quán triệt với 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
tháng 11 năm 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
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4. Phòng Giáo dục và Đạo tạo tổ chức kiểm tra các khoản thu, chi đầu
năm tại các trường trực thuộc và xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng trường để xảy
ra tình trạng lạm thu; thu, chi không đúng quy định hoặc để xảy ra đơn thư tố
cáo vượt cấp, kéo dài về vi phạm các thu không đúng quy định tại đơn vị. Nếu
đơn vị nào vi phạm sẽ bị xử phạt theo khoản 3 Điều 24 Nghị định số
138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt
hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm ngoài
việc xử phạt hành chính sẽ xem xét hoặc đề nghị xem xét hình thức kỷ luật hoặc
chuyển cơ quan chức năng xử lý theo qui định của pháp luật.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
phối hợp chỉ đạo việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các đơn vị trường học
trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính,
đồng thời có hình thức xử lý nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý thực hiện trái
với những quy định nêu trên.
Công văn này thay thế Công văn số 584/PGD&ĐT-KT ngày 21 tháng 6
năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện
nghiêm túc các yêu cầu nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nào
chưa rõ đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo để được
hướng dẫn kịp thời./.
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