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UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

  
Số: 1400/SGDĐT-KHTC

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

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

    Hưng Yên, ngày 30  tháng  8 năm 2019

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TP, TX  
- Các trường THPT, THPT -THCS công lập
- Các Trung tâm GDNN - GDTX
- Trung tâm GDTX tỉnh

           Hiện nay toàn ngành chuẩn bị bước vào năm học mới, để kịp thời cho các đơn 
vị nhà trường thực hiện các khoản thu của năm học mới 2019-2020 theo đúng quy 
định, Sở Giáo dục- Đào tạo hướng dân các đơn vị thực hiện các khoản thu đầu năm 
học  như sau:
          Các khoản thu của năm học mới 2019-2020 được thực hiện theo Quyết định số 
38/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc 
quy định mức thu học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ 
trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc 
dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 và Hướng dẫn 
liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Tài chính - Sở Lao động Thương binh và Xã 
hội - Kho bạc Nhà nước tỉnh  số 1855/HD-LN ngày 31 tháng 10 năm 2018 hướng dẫn 
thực hiện việc thu, quản lý sử dụng học phí, các khoản thu khácvà chính sách miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 – 
2021. Cụ thể là:
 I- HỌC PHÍ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

1. Mức thu:
                                                                                          Đồng/tháng/học sinh

TT NGÀNH HỌC, BẬC HỌC
Mức thu ( Đồng )

Khu vực
nông thôn

Khu vực
thành phố

1 Mầm non:
 + Nhà trẻ 63.000 82.000
 + Mẫu giáo 50.000 70.000

2 Trung học cơ sở 44.000 60.000
3 Trung học phổ thông 57.000 70.000
4 THPT Chuyên Hưng Yên 80.000

            Trong đó:
               + Khu vực thành phố: Cơ sở giáo dục đóng tại địa bàn các phường thuộc 
thành phố Hưng Yên.
              + Khu vực nông thôn: Cơ sở giáo dục đóng tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc 
các huyện, thành phố Hưng Yên.
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            Riêng các trường trên địa bàn thị xã Mỹ Hào trong khi chờ điều chỉnh mức thu 
thực hiện thu theo mức thu của khu vực nông thôn.
    2. Phương thức tổ chức thu:
      - Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh tự nguyện, nhà trường có thể 
thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học; Các trường phổ thông học phí thu 9 
tháng/năm học, các cơ sở giáo dục mầm non thu theo số tháng thực học.
      - Các cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức học phí tương đương với 
mức học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn.
      - Bộ phận kế toán hành chính các nhà trường có trách nhiệm tổ chức thu học phí 
của học sinh. Khi thu học phí phải cấp biên lai thu tiền cho học sinh. Biên lai thu học 
phí  thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. 
    3. Quản lý số thu học phí 
          - Toàn bộ số học phí thu được của các cơ sở giáo dục công lập được nộp 100% 
vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch ngay sau khi thu được. 
Sau đó lập dự toán sử dụng kinh phí gửi cơ quan quản lý cấp trên thẩm định phê duyệt 
làm căn cứ để quản lý việc  thu, chi sử dụng kinh phí.
         - Các cơ sở giáo dục thực hiện công khai mức học phí theo quy định của Thông 
tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân
     4. Sử dụng học phí
         Các cơ sở giáo dục công lập sử dụng nguồn thu học phí theo Điều 14 của Nghị 
định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; sử dụng quỹ học 
phí theo quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 
bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập với các nội dung chi 
như sau:

- Sử dụng số học phí được phép để lại thu được, sử dụng để chi thực hiện cải 
cách tiền lương theo quy định.

- Sử dụng 3% tổng số học phí thu được chi công tác quản lý thu, chi học phí 
gồm: Mua biên lai thu học phí, chi mua sắm văn phòng phẩm, chi hỗ trợ cán bộ, giáo 
viên thực hiện công tác thu, chi học phí. 

- Số học phí còn lại:
  + Chi nghiệp vụ chuyên môn: Chi hội họp, hội giảng; hỗ trợ chi tổ chức các 

kỳ thi ở các cơ sở giáo dục; chi nghiên cứu các đề tài  khoa học;  chi các khoản kiểm 
định chất lượng giáo dục; chi các hoạt động văn thể của giáo viên, học sinh... 

 + Chi hoạt động thường xuyên: Hỗ trợ chi trả tiền điện phòng học, tiền nước 
uống, văn phòng phẩm, tiền công làm ngoài giờ...

 + Chi tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy học tập: Sửa chữa, cải tạo 
lớp học nhà làm việc, cơ sở vật chất hiện có; Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ 
giảng dạy học tập; Mua sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, vật tư thí nghiệm, thực 
hành, thiết bị dạy học.

+ Chi bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi, chi tăng thu nhập cho cán bộ, viên 
chức người lao động của nhà trường.
    Nội dung chi, mức chi cụ thể, nhà trường có trách nhiệm đưa vào quy chế chi tiêu 
nội bộ của đơn vị làm căn cứ thực hiện chi tiêu và giám sát quản lý.
    5. Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 
         Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục 
và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018-2019 
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đến năm học 2020-2021 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 10 năm 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; Thông 
tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc Hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 
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 và các văn bản khác của Nhà 
nước
II. CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ KHÔNG KINH DOANH 
   1- MỨC THU, NỘI DUNG CHI  
     1.1 Tiền học thêm: 
         Việc dạy thêm, học thêm thực hiện theo Thông tư 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 
16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Sở Giáo dục và 
Đào tạo.  Mức thu do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường, nhưng tối đa 
không vượt mức thu quy định sau (Khu vực thành phố gồm: Các trường THCS đóng 
trên địa bàn các phường thuộc thành phố Hưng Yên; trường THPT Chuyên Hưng Yên 
và trường THPT Hưng Yên): 

TT Bậc học Đơn vị tính
Mức thu

Khu vực 
nông thôn

Khu vực 
thành phố

1 Trung học cơ sở đồng/tiết/học sinh 2.500 3.000
2 Trung học phổ thông đồng/tiết/học sinh 3.000 3.500
3 Trung học phổ thông 

Chuyên Hưng Yên
đồng/tiết/học sinh  4.500

     Mức thu tiền học thêm trên là mức thu tối đa làm căn cứ cho việc thỏa thuận giữa 
cha mẹ học sinh với nhà trường.
       Số tiền học thêm thu được chi vào những nội dung sau:

  + 10% số tiền thu được: Chi công tác quản lý dạy thêm, học thêm. 
     Hiệu trưởng căn cứ vào sự phân công quản lý dạy thêm, học thêm của nhà 

trường để định mức chi cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên liên quan (theo hình thức 
chấm công hàng ngày, hàng tháng); Đảm bảo phù hợp, công bằng và được thể hiện tại 
quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

  + 80% số tiền thu được: Chi trả thù lao giáo viên trực tiếp dạy thêm 
  + 10% số tiền thu được: Chi tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục 

vụ dạy thêm, học thêm; Chi hỗ trợ công tác chuyên môn
    1. 2. Các khoản thu dịch vụ không kinh doanh: 
         Mức thu các khoản thu dịch vụ không kinh doanh tại các nhà trường như sau:

TT Nội dung Đơn vị tính
Mức thu

Khu vực 
nông thôn

Khu vực 
thành phố

1 Tiền điện thắp sáng, chạy 
quạt lớp học

đồng/tháng/học sinh 7.000 8.000

2 Tiền nước uống của học sinh đồng/tháng/học sinh 6.000 7.000
3 Tiền thuê dọn vệ sinh

(mầm non, tiểu học)
đồng/tháng/học sinh 5.000 5.000
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4 Tiền nội trú ký túc xá đồng/tháng/học sinh  80.000
5 Tiền trông xe cho học sinh    
 - Xe đạp đồng/tháng/học sinh 6.000 7.000

 - Xe đạp điện đồng/tháng/học sinh 12.000 15.000
         a. Nội dung chi  Tiền điện thắp sáng và chạy quạt lớp học

 + 3% tổng số tiền thu được: Chi công tác quản lý thu, chi
                Số tiền còn lại:
             + Chi trả tiền điện thắp sáng và chạy quạt lớp học;
             + Chi hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống quạt, đèn chiếu sáng ở các lớp học
        b. Nội dung chi Tiền nước uống của học sinh

   + 3% tổng số tiền thu được: Chi công tác quản lý thu, chi
               Số tiền còn lại:

   + Chi hợp đồng mua nước uống, than, củi... để đun nước uống cho học sinh;
   + Chi trả tiền công cho người phục vụ nước uống cho học sinh;
   + Chi mua sắm dụng cụ đun nước, uống nước của học sinh.

        c. Nội dung chi Tiền thuê dọn vệ sinh ở bậc mầm non và tiểu học 
  + 3% tổng số tiền thu được:  Chi công tác quản lý thu, chi

              Số tiền còn lại:
  + Chi trả tiền công cho người dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học;

             + Chi mua sắm dụng cụ làm vệ sinh.
      d. Nội dung chi Tiền nội trú ký túc xá 

  +3% tổng số tiền thu được: Chi công tác quản lý thu, chi
               Số tiền còn lại:

  + Chi trả tiền điện, nước sinh hoạt ký túc xá;
  + Chi hỗ trợ sửa chữa, mua sắm đồ dùng sinh hoạt của  ký túc xá;
  + Chi tiền công quản lý ký túc xá.

       e. Nội dung chi Tiền trông xe đạp cho học sinh 
  + 3% tổng số tiền thu được: Chi công tác quản lý thu, chi

               Số tiền còn lại:
  + Chi trả tiền công cho người trông, giữ xe theo hợp đồng thoả thuận;
  + Chi hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp lán xe và bảo vệ môi trường lán xe.

        g. Tiền tổ chức ăn bán trú, chăm sóc bán trú, đồ dùng cá nhân của học sinh 
bán trú: 
        Mức thu theo thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh. Căn cứ vào thỏa 
thuận, các nhà trường có trách nhiệm làm văn bản báo cáo mức thu có xác nhận của  
UBND xã, phường, thị trấn sau đó gửi phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê 
duyệt  mức thu cho các nhà trường;
       Việc quản lý chi tiêu sử dụng đảm bảo theo đúng chế độ tài chính và các quy định 
hiện hành của Nhà nước. Định kỳ công khai với cha mẹ học sinh và các cơ quan chức 
năng theo quy định.
    1. 3. Đồng phục học sinh: 
        Thực hiện theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 về việc quy 
định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
    1.4. Tiền bảo hiểm y tế, quỹ đoàn, quỹ đội, chữ thập đỏ: 
        a. Bảo hiểm y tế
           Thực hiện theo đúng Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Công 
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văn chỉ đạo số 4660/BGD ĐT-CTHSSV ngày 10/9/2015 của Bộ Giáo dục Đào tạo về 
việc thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và các văn bản hiện hành liên 
quan khác.
       b. Quỹ đoàn, quỹ đội, chữ thập đỏ
       Thực hiện theo quy định hiện hành của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm 
quyền quy định.
  2.  TỔ CHỨC QUẢN LÝ THU, CHI VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 
      a- Các đơn vị nhà trường thực hiện thu theo số tháng thực học của năm học, thu 
theo thực tế của các trường trên cơ sở lấy thu bù chi, không mang tính kinh doanh. 
        Khi tổ chức thu các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện theo quy trình sau:

+ Phải xây dựng dự toán thu, chi của từng khoản thu, chi ứng với từng nội 
dung công việc. Thống nhất về mức thu, nội dung chi và mức chi trong Ban giám 
hiệu, tập thể hội đồng nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

+ Tổ chức hội nghị lấy ý kiến của phụ huynh học sinh các lớp, lập thành biên 
bản có đầy đủ chữ ký thống nhất của các thành phần tham dự hội nghị.

+ Tổng hợp biên bản và lập thành báo cáo, đưa ra Nghị quyết về việc thu các 
khoản thu trong năm học. 
        Niêm yết công khai tại địa điểm thu; cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp thu 
phải giải thích cặn kẽ khi có thắc mắc từ phía cha mẹ học sinh. 
       b- Việc quản lý thu chi các khoản thu bằng tiền mặt thực hiện theo đúng Thông tư  
số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý 
thu chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước. Cụ thể:
             + Quản lý chi:
                Khi thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ với các đơn vị, tổ chức, cá nhân 
có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thì các đơn vị nhà trường phải thanh toán bằng các 
phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, trừ trường hợp khoản chi có giá trị nhỏ 
không vượt quá 5 triệu đồng đối với một khoản chi và một số trường hợp khác theo 
đúng Thông tư  số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính.
             + Quản lý thu: 
              Khi có phát sinh các khoản thu bằng tiền mặt các đơn vị phải nộp đầy đủ, kịp 
thời số tiền mặt đã thu vào Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch theo chế độ quy 
định; Đơn vị không được giữ lại nguồn thu tiền mặt để chi, trừ trường hợp được để lại 
chi theo chế độ quy định.
       c-  Các cơ sở giáo dục thuộc mọi loại hình đều có trách nhiệm tổ chức thực hiện 
công tác kế toán, thống kê các khoản thu theo các quy định của pháp luật; Thực hiện 
yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục có 
thẩm quyền; và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các 
thông tin, tài liệu cung cấp.
       d- Các cơ sở giáo dục thực hiện công khai theo quy định của Thông tư số 
36/2017/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân.và đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của nhà trường.
III. CÁC KHOẢN THU KHÁC
   1. Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh:
         Thực hiện theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh 
và các văn bản khác của Nhà nước. Trong đó:
     1.1 Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:
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            a) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng 
hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện 
cha mẹ học sinh lớp.
           b) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ 
kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của 
cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và 
nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.
      1.2. Quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinh:
             a) Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo 
viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử 
dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống 
nhất ý kiến;
           b) Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu 
trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng 
sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.
        1.3. Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm 
nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán 
kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban 
đại diện cha mẹ học sinh trường. Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho 
các cha mẹ học sinh.
        1.4. 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: 
                + 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.
 2. Các nguồn thu tài trợ: 
         Thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 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 và các văn bản khác của Nhà nước. Cụ thể là:
       2.1. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ
            + Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, 
không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối 
thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy 
động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.
            + Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được 
công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy 
định của pháp luật hiện hành.
          + Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu 
quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.
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           + Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở 
giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo 
viên, nhân viên và người học.
         + Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua 
sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục theo sự thỏa 
thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục.
        + Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo 
dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo 
dục tại các cơ sở giáo dục.
      2.2 Tiếp nhận tài trợ
        a. Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ
             + Cơ sở giáo dục có trách nhiệm thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ. Tổ tiếp nhận 
tài trợ bao gồm các thành phần chính sau: thủ trưởng cơ sở giáo dục; kế toán trưởng; 
Ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc đại diện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
Hội sinh viên; đại diện của cộng đồng dân cư trên địa bàn đặt trụ sở của cơ sở giáo 
dục (nếu có);
            + Thủ trưởng cơ sở giáo dục là Tổ trưởng Tổ tiếp nhận tài trợ;
            + Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý 
nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài trợ; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, tên 
và số tài khoản tiếp nhận tài trợ của cơ sở giáo dục; nghiệm thu và bàn giao đưa vào 
sử dụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất;
          +  Tổ tiếp nhận tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
      b. Cơ sở giáo dục tổ chức tiếp nhận khoản tài trợ như sau:
           + Đối với các khoản tài trợ bằng tiền:
              - Cơ sở giáo dục phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi riêng số tiền được tài 
trợ; mở thêm một tài khoản tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận đối 
với khoản tài trợ được chuyển khoản;
             - Trường hợp tài trợ bằng kim cương, đá quý, kim loại quý hoặc hiện vật có 
giá trị khác, cơ sở giáo dục phối hợp với Tổ tiếp nhận tài trợ tổ chức bán cho Ngân 
hàng Thương mại hoặc tổ chức bán đấu giá và nộp số tiền thu được vào tài khoản của 
cơ sở giáo dục.
         + Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật:
             - Cơ sở giáo dục phối hợp với Tố tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm thực hiện 
các thủ tục nhận bàn giao, chuẩn bị mặt bằng, kho bãi để bảo quản hiện vật tài trợ 
đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng;
            - Trường hợp tài trợ bằng công trình xây dựng cơ bản theo hình thức “chìa 
khóa trao tay”: Nhà tài trợ hoàn thành hồ sơ, tài liệu và chứng từ liên quan đến xây 
dựng công trình chuyển cho cơ sở giáo dục và cơ quan tài chính cùng cấp để thực hiện 
hạch toán theo giá trị công trình tài trợ đã nhận bàn giao. Khuyến khích việc lập quyết 
toán vốn theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 
của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà 
nước;
            - Trường hợp tài trợ bằng thiết bị, máy móc: Nhà tài trợ cung cấp tài liệu, hồ 
sơ kỹ thuật cho cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật hiện hành.
          + Đối với khoản tài trợ phi vật chất: Cơ sở giáo dục tiếp nhận, quản lý và sử 
dụng theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật hiện 
hành.
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         Trường hợp tài trợ bằng quyền sử dụng đất: Nhà tài trợ cung cấp các hồ sơ liên 
quan đến quyền sử dụng đất và làm các thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất cho cơ 
sở giáo dục tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.
         2.3. Quản lý, sử dụng tài trợ
           a. Cơ sở giáo dục lập kế hoạch sử dụng tài trợ, trong đó xác định rõ mục đích, 
đối tượng thụ hưởng; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện; chất lượng hoạt 
động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với các 
quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành.
           Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai trước 
khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo 
viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh, người giám hộ (nếu có) và nhà 
tài trợ.
          b. Quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng tài trợ phải tuân thủ đúng mục đích đã 
đề ra, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, định mức quy định, 
tuân thủ các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và mua sắm đấu 
thầu. Cơ sở giáo dục phải lập báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết 
công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá.
         c. Các sản phẩm, công trình hình thành từ các khoản tài trợ phải được sử dụng 
đúng mục đích và được bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy 
hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.
        d. Giá trị của khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của 
cơ sở giáo dục theo quy định.
      2.4. Báo cáo tài chính và công khai tài chính
         a. Các khoản tài trợ phải được tổng hợp kịp thời vào báo cáo quyết toán thu, chi 
tài chính theo kỳ và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm theo quy định của pháp 
luật.
        b. Đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm thẩm tra, xét duyệt quyết toán đối với 
khoản tài trợ của đơn vị dự toán cấp dưới.
        c. Cơ sở giáo dục sử dụng tài trợ phải công khai nội dung báo cáo tài chính năm 
và công khai quyết toán thu, chi tài chính năm đối với các khoản tài trợ.
           + Nội dung công khai tài chính bao gồm: Tên khoản tài trợ; tên tổ chức tài trợ; 
giá trị tài trợ, quyết toán thu, chi; kết quả kiểm toán (nếu có);
           + Hình thức công khai báo cáo tài chính: Báo cáo bằng văn bản cho cơ quan 
quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài 
chính đồng cấp; niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở giáo dục nhận tài trợ và các 
hình thức khác;
          + Thời điểm công khai: Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện ngay 
sau khi kết thúc quyết toán năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế 
toán.
         Ngoài các khoản thu được phép quy định nêu trên nghiêm cấm các nhà trường 
tiến hành thu bắt buộc đối với học sinh hoặc gia đình học sinh bất kỳ khoản thu nào 
khác.       
         Bộ phận kế toán hành chính các nhà trường có trách nhiệm tổ chức thu các 
khoản thu tại nhà trường. Nghiêm cấm Hiệu trưởng các nhà trường giao cho giáo viên 
hoặc học sinh tổ chức thu các khoản thu. Lãnh đạo các nhà trường hoàn toàn chịu 
trách nhiệm đối với các khoản thu không đúng quy định tại đơn vị mình.
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           Nghiêm cấm các nhà trường để ngoài sổ sách kế toán các khoản thu nêu trên 
hoặc giao cho các tổ chức cá nhân khác quản lý không đúng chức năng, thẩm quyền 
theo quy định của Nhà nước.
         Trên đây là một số hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm hoc 2019-2020 đối 
với các đơn vị nhà trường trong toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 
nghiêm túc triển khai  theo đúng hướng dẫn nêu trên./ 

Nơi nhận:                                                                                            
- Như kính gửi: Để thực hiện;
- Sở Tài chính; KBNN; Cục Thuế: Để phối hợp;
- Sở Lao động – TB và XH: Để phối hợp;
- Ban Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

( Đã ký)

Đỗ Văn Khải


