UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Số: 1368 /SGDĐT-KHTC

An Giang, ngày 27 tháng 5 năm 2020

V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh
vực giáo dục đào tạo năm học
2019 – 2020

Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THCS và THPT; trường THPT;
- Hiệu trưởng trường Trẻ em Khuyết tật An Giang.
Căn cứ Công văn số 712/UBND-KGVX ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND
ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang quy định mức thu dịch vụ
giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại
trà năm học 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang;
Căn cứ Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; năm 2020
-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020 (Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC);
Thực hiện theo Công văn số 2195/VPUBND-KGVX ngày 12/5/2020 của UBND
tỉnh An Giang về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học
2019-2020,
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang (Sở GDĐT) đề nghị các cơ sở giáo dục, nghiên
cứu thực hiện đúng theo các yêu cầu của Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC. Trong đó,
cần lưu ý những điểm sau:
1. Việc thực hiện các khoản thu năm học 2019 - 2020:
Thực hiện theo đúng Văn bản số 1430/SGDĐT-KHTC ngày 05/8/2019 của Sở
GDĐT về việc hướng dẫn thu, nộp, quản lý, sử dụng học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm
học 2019 – 2020 (Hướng dẫn số 1430/SGDĐT-KHTC); Đối với việc triển khai dạy học
trực tuyến, đề nghị các cơ sở giáo dục cần căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 818/SGDĐTGDTrH-GDTX ngày 30/3/2020 về việc triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình
đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh
nghỉ học ở trường do dịch Covid-19 năm học 2019-2020 để tính toán, thông báo công khai
minh bạch và thỏa thuận thu trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học.
1.1. Đối với cơ sở giáo dục công lập:
- Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch nếu không đảm bảo triển
khai học trực tuyến thì không được thu học phí; thực hiện thu học phí khi tổ chức dạy trực
tuyến hoặc bố trí học bù. Mức thu học phí thực hiện theo Văn bản số 1430/SGDĐTKHTC ngày 05/8/2019 của Sở GDĐT; đảm bảo nguyên tắc số tháng thực học không vượt
quá 09 tháng/năm học.

- Việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của
nhà trường thực hiện theo Thông tư 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 giáo dục quốc dân.
Không vận động hỗ trợ để chi trả thù lao giảng dạy; các khoản liên quan trực tiếp cho cán
bộ quản lý, giáo 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.
1.2. Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập:
Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch nếu không triển khai học
trực tuyến thì không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã thu thì sẽ thực
hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với
phụ huynh học sinh. Nếu tổ chức học trực tuyến thì các cơ sở giáo dục căn cứ thời gian
học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình, các nội dung truyền tải để xác định mức thu
hợp lý trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh
nhưng không vượt quá mức thu, tổng thu năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm
học; đồng thời có chính sách miễn giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh.
2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm hướng dẫn Ban đại diện cha mẹ
học sinh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định tại Thông tư
số 55/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo1; 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 Thông tư này. Đồng thời, thực hiện đúng, đủ việc công khai về
cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài
chính theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo2.
3. Tiếp tục thực hiện đúng theo các yêu cầu tại Văn bản số 1174/SGDĐT-TCCB
ngày 05/5/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ
hè đối với giáo viên trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2019-2020.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị,
thành phố tổ chức thực hiện tốt nội dung công văn này. Sở GDĐT sẽ tiếp tục tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục; xử lý nghiêm
người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu thu sai quy định, lạm thu. Trong quá trình thực hiện,
nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở GDĐT (Phòng Kế hoạch – Tài chính,
điện thoại 02963.857796) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các phó Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTC.
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