
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /PGDĐT Cần Giuộc, ngày       tháng 6 năm 2020
V/v đề xuất mức thu học bán trú, 

2 buổi/ngày và mức thu tiền chi phí tiêu hao
vật tư thực hành nghề năm học 2020-2021

Kính gửi: 
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học, 
- Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở,
- Hiệu trưởng các trường TH&THCS.

Thực hiện công văn số 1809/SGDĐT-HCQT ngày 10/6/2020 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo Long An về việc đề xuất mức thu học bán trú, 2 buổi/ngày và mức thu 
tiền chi phí tiêu hao vật tư thực hành nghề năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường tổ chức thực hiện như sau:

Trên cơ sở vận dụng áp dụng khung mức thu tiền học bán trú , học 2 buổi/ngày 
và mức thu tiền chi phí tiêu hao vật tư thực hành nghề năm học 2019-2020 tại Quyết 
định số 3497/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Long An về việc cho phép 
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 2019-
2020 trên địa bàn tỉnh Long An; Hiệu trưởng các trường tổ chức rà soát, báo cáo và 
lấy ý kiến đề xuất mức thu học bán trú, 2 buổi/ngày năm học 2020-2021 đối với 
giáo dục tiểu học và trung học cơ sở công lập;

Đối tượng tổ chức lấy ý kiến đề xuất: trường và phụ huynh học sinh của 
trường có tổ chức học bán trú, 2 buổi/ngày hoặc phụ huynh học sinh trường THCS;

Biểu mẫu: Biểu 1.1, biểu 1.2; 
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường tổ chức thực hiện, có ý kiến 

bằng văn bản gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 17/6/2020 (gửi trước qua email) để 
tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận: KT.TRƯỞNG PHÒNG
- UBND.H (b/c) PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- TP,PTP;
- Lưu: VT, KT,Tg.

Võ Trường Tam



PHỤ LỤC
 (Đính kèm theo CV số:        /PGDĐT ngày    /6/2020 của Phòng GD&ĐT)

Khung mức thu tiền học bán trú, học 2 buổi/ngày đối với tiểu học, trung học cơ sở năm học 2019-2020
Biểu 1.1

1. Biểu lấy ý kiến khung mức thu tiền học bán trú, học 2 buổi/ngày đối với tiểu học, trung học cơ sở 
(Biểu đề xuất của từng phụ huynh học sinh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng /học sinh/ tháng

Vùng thành
thị

(phường
thuộc thành
phố, thị xã;

thị trấn thuộc
huyện)

Vùng nông thôn

Các xã đặc biệt khó khăn, 
xã biên giới Các xã còn lạiTrường học, cơ sở giáo dục

Khung mức thu 
quy định tại 

QĐ3497/QĐ-
UBND
(tỉnh)

Đề xuất của 
địa phương
cho năm học 

2020-2021

Khung mức thu 
quy định tại 

QĐ3497/QĐ-
UBND
(tỉnh)

Đề xuất của 
địa phương
cho năm học 

2020-2021

Khung mức thu 
quy định tại 

QĐ /QĐ-
UBND
(tỉnh)

Đề xuất của 
địa phương
cho năm học 

2020-2021

Ghi chú

1. Đối với cấp Tiểu học        
- Bán trú: 90-110  40-60  60-90   
- 02 buổi/ngày:        

+ 7-8 buổi/tuần: 50-60  30-40  40-50   
+ 9-10 buổi/tuần: 60-70  40-50  50-60   

2. Đối với cấp Trung học cơ sở        
- Bán trú: 125-327  0  90-160   
- 02 buổi/ngày: 95-215  0  70-130   



 
Biểu 1.2

2. Biểu tổng hợp ý kiến mức thu tiền học bán trú, học 2 buổi/ngày đối với tiểu học, trung học cơ sở năm học 2020-2021
 (Áp dụng cho các cơ sở giáo dục (trường học) các huyện, thị xã, thành phố: Tổng hợp ý kiến đóng góp từ Ban đại diện cha mẹ 
học của lớp và được ký xác nhận của Trưởng ban đại diện CMHS của trường và Hiệu trưởng ở cuối bảng).

Đơn vị tính: 1.000 đồng/học sinh/tháng
Vùng nông thôn

Trường học, cơ sở giáo dục Vùng thị trấn thuộc 
huyện

Xã có ĐK kinh tế-xã hội 
đặc biệt khó khăn Các xã còn lại Ghi chú

1. Đối với cấp Tiểu học
- Bán trú:

+ Ban ĐDCMHS lớp Một
+ Ban ĐDCMHS lớp Hai
+ Ban ĐDCMHS lớp Ba
+ Ban ĐDCMHS lớp Bốn

+ Ban ĐDCMHS lớp Năm
Mức đề xuất chung

(mức trung bình cộng các đề xuất của 
Ban ĐDCMHS các lớp)

- 02 buổi/ngày:
 7-8 buổi/tuần:
+ Ban ĐDCMHS lớp Một
+ Ban ĐDCMHS lớp Hai
+ Ban ĐDCMHS lớp Ba
+ Ban ĐDCMHS lớp Bốn

+ Ban ĐDCMHS lớp Năm
Mức đề xuất chung

(mức trung bình cộng các đề xuất của 
Ban ĐDCMHS các lớp)



Trường học, cơ sở giáo dục Vùng thị trấn thuộc 
huyện

Vùng nông thôn

Ghi chúXã có ĐK kinh tế-xã hội 
đặc biệt khó khăn Các xã còn lại

  9-10 buổi/tuần:
+ Ban ĐDCMHS lớp Một
+ Ban ĐDCMHS lớp Hai
+ Ban ĐDCMHS lớp Ba
+ Ban ĐDCMHS lớp Bốn

+ Ban ĐDCMHS lớp Năm
Mức đề xuất chung

(mức trung bình cộng các đề xuất của 
Ban ĐDCMHS các lớp)

2. Đối với cấp Trung học cơ 
sở
- 02 buổi/ngày:

+ Ban ĐDCMHS lớp Sáu
+ Ban ĐDCMHS lớp Bảy
+ Ban ĐDCMHS lớp 

Tám
+ Ban ĐDCMHS lớp 

Chín
Mức đề xuất chung

(mức trung bình cộng các đề xuất của 
Ban ĐDCMHS các lớp)

……. ngày       tháng    năm 2020
            Người lập             TM. BAN ĐD CHA MẸ HỌC SINH THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TRƯỞNG BAN
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