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Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
- Thanh tra huyện;
- Hiệu trưởng các trường trên địa bàn huyện.

Thực hiện văn bản số 6344/UBND-VHXH ngày 19/10/2020 của UBND 
tỉnh Long An về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh thực hiện các khoản thu 
đầu năm học 2020-2021, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các đơn vị mêu trên, 
Hiệu trưởng các trường trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung như sau:

1. Hiệu trưởng các trường trên địa bàn huyện:
1.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm văn bản số 3060/UBND-VHXH ngày 

29/5/2020 về việc tăng cường quản lý các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào 
tạo năm học 2019-2020; 2020-2021 và văn bản số 5539/UBND-VHXH ngày 
14/9/2020 của UBND tỉnh Long An về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu 
đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình giáo 
dục phổ thông mới.

1.2. Thực hiện đúng hướng dẫn của các cấp quản lý1; tổ chức thu các 
khoản thu theo đúng quy định; các khoản thu hộ, các khoản đóng góp tự nguyện 
phải thực hiện theo đúng quy định2. Trong đó lưu ý:

1 Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 38/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2020-2021 
đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long 
An; Hướng dẫn liên Sở số 2611/HDLS-GDĐT-TC-LĐTBXH ngày 19/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An về việc miễn, giảm học phí, hỗ 
trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí năm học 2020-2021; văn bản số 2815/SGDĐT-
HCQT ngày 09/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn vận dụng áp dụng khung mức 
thu tiền học bán trú, học 2 buổi/ngày đối với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trường THPT chuyên 
Long An; tiền chi phí tiêu hao vật tư thực hành nghề và tiền học sinh học buổi thứ 2 lớp chất lượng 
cao năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Long An; văn bản số 5539/UBND-VHXH ngày 14/9/2020 
của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các 
điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; văn bản số 3399/UBND-KT ngày 
30/6/2020 của UBND huyện về việc tăng cường quản lý các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo 
năm học 2019-2020; 2020-2021.
2 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; Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/ 2018 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
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1.2.1. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học 
hoặc gia đình người học:

a) Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.
b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại 

diện cha mẹ học sinh, như:
- Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường;
- Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; 
- Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; 
- Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; 
- Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học 

hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; 
- Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục;
- Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.
1.2.2. Nhà trường không vận động tài trợ để chi trả:
 - Thù lao giảng dạy; 
- Các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng 

viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; 
- Thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; 
- Thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; 
- Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 
- Các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.
Việc thu các khoản thu đầu năm học 2020-2021 phải theo đúng các quy 

định, nếu thu sai phải hoàn trả.
2. Thanh tra huyện:
Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn. Tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục và 
trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình 
trạng thu sai quy định, lạm thu.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức kiểm tra thường xuyên tại 

các trường về chuyên đề thu chi tài chính; tham mưu xử lý nghiêm đối với người 
đứng đầu các cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng thu, chi sai quy định, lạm 
thu, thiếu công khai, minh bạch theo quy định trong thu chi các khoản trong nhà 
trường.
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Theo các nội dung trên, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có 
liên quan, Hiệu trưởng các trường trên địa bàn huyện nghiêm túc tổ chức triển 
khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- CT, PCTVX;
- Chánh, Phó CVP;
- Như trên;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, GDĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Thị Ngọc Vui
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