UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1732 /SGDĐT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 03 tháng 10 năm 2019

V/v chấn chỉnh công tác quản lý
tài chính theo kiến nghị của
Kiểm toán Nhà nước

Kính gửi:
- 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 Thông báo số 382/TB-KV IX ngày 13/9/2019 của Kiểm toán Nhà
nước (KTNN) khu vực IX Thông báo kết quả kiểm toán tại Sở GDĐT;
Thực hiện theo Công văn số 941/UBND-KTTH ngày 23/9/2019 của Ủy ban
nhân dân (UBND) tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của báo
cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện
một số nội dung sau:
1. Hàng năm, vào đầu tháng 10 (chậm nhất là ngày 05), các đơn vị lập dự
toán thu, chi NSNN gửi Sở GDĐT thẩm định (có Biên bản làm việc, thống nhất số
liệu). Sở GDĐT chịu trách nhiệm tổng hợp gửi Sở Tài chính để thảo luận, thống
nhất dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trình UBND tỉnh quyết định.
2. Từng đơn vị sử dụng nguồn kinh phí thu dạy thêm, học thêm theo đảm bảo
các nội dung chi theo quy định tại Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày
21/02/2013 của UBND tỉnh An Giang; Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày
13/3/2014, sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định dạy thêm, học thêm và Quyết
định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh An Giang về việc
sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn
tỉnh An Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21
tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

 Lưu ý: Việc chi phúc lợi tập thể, chi khen thưởng, chi phát triển hoạt động
sự nghiệp (nếu có), chỉ được thực hiện sau khi được trích lập Quỹ.
3. Đối với 02 trường THPT chuyên (THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và THPT
chuyên Thủ Khoa Nghĩa), hàng năm phải trích tối thiểu 8% số thu từ nguồn học phí
chính quy để trích quỹ học bổng khuyến khích học tập đối với các trường chuyên
(theo Điều 1, Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐBGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về học bổng khuyến khích học
tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ
sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân).
Trên đây là một số nội dung yêu cầu các đơn vị thực hiện theo kiến nghị của
KTNN. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì chưa rõ liên hệ Sở GDĐT (Phòng
Kế hoạch - Tài chính, điện thoại 0296.3857796, email: phongkhtc@angiang.edu.vn)
để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, KH-TC.
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