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PhÇn I - Nh÷ng quy ®Þnh chung
1. Môc ®Ých ban hµnh quy chÕ
- Quy chÕ chi tiªu néi bé bao gåm c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é, tiªu chuÈn ®Þnh møc
chi tiªu ¸p dông trong nhµ tr-êng nh»m ®¶m b¶o kinh phÝ trong nhµ tr-êng ®-îc sö
dông cã hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm. ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao ®ång thêi
n©ng cao ®-îc ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng-êi lao ®éng.
- Quy chÕ ban hµnh nh»m môc ®Ých t¹o ra quyÒn chñ ®éng trong c«ng t¸c qu¶n
lý vµ quyÕt ®Þnh chi tiªu cña Thñ tr-ëng.
- Quy chÕ ban hµnh nh»m môc ®Ých thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ, chèng
tham nhòng, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý sö dông vµ b¶o vÖ tµi s¶n
c«ng cña c¸n bé viªn chøc trong ®¬n vÞ.
- Quy chÕ ban hµnh nh»m ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng d©n chñ, c«ng khai vµ minh
b¹ch tµi chÝnh trong ®¬n vÞ, khuyÕn khÝch ®-îc c¸n bé c«ng chøc h¨ng say lao ®éng
vµ yªn t©m c«ng t¸c, thu hót ®-îc c¸n bé viªn chøc cã n¨ng lùc lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ.
- Quy chÕ lµ c¨n cø ®Ó qu¶n lý, kiÓm so¸t vµ thanh to¸n c¸c kho¶n chi tiªu trong
nhµ tr-êng, thùc hiÖn kiÓm so¸t chi cña c¬ quan Kho b¹c Nhµ n-íc, c¬ quan Tµi
chÝnh, c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ c¬ quan Thanh tra, kiÓm tra, kiÓm to¸n.
2. Ph¹m vÞ, yªu cÇu x©y dùng quy chÕ
- C¸c kho¶n chi ®-îc quy ®Þnh trong quy chÕ nµy bao bao gåm: TiÒn l-¬ng,
tiÒn c«ng, dÞch vô c«ng céng, tiÒn tµu xe ®i phÐp hµng n¨m, tiÒn c«ng t¸c phÝ, tiÒn héi
nghÞ, tiÒn dÞch vô ®iÖn tho¹i vµ s¸ch b¸o, tiÒn vËt t- v¨n phßng, tiÒn chi ho¹t ®éng
chuyªn m«n, tiÒn söa ch÷a m¸y vi tÝnh, tiÒn g¾n v¸ söa ch÷a nhá vµ dµnh mét phÇn ®Ó
mua s¾m tµi s¶n, trÝch lËp c¸c quü Vµ chi nhiÖm vô ®ét xuÊt ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn
giao.

- Ngoµi c¸c kho¶n tiªu chuÈn ®Þnh møc vµ néi dung chi ®· ®-îc Nhµ n-íc ban
hµnh. Trong ph¹m vÞ nguån tµi chÝnh ®-îc giao hµng n¨m, Thñ tr-ëng cã quyÒn quyÕt
®Þnh møc chi cho nh÷ng ho¹t ®éng chuyªn m«n phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ
tr-êng trªn nguyªn t¾c ®¶m b¶o tiÕt kiÖm, chi ®óng chÕ ®é vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao.
- Quy chÕ chÕ ban hµnh ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh trong vßng 2 ®Õn 3 n¨m, phï hîp
víi nguån kinh phÝ NSNN ®-îc giao. Nhµ tr-êng cã thÓ thay ®æi nh÷ng néi dung
trong quy chÕ khi nh÷ng néi dung chi kh«ng cßn phï hîp hoÆc Nhµ n-íc cã quy ®Þnh
míi ban hµnh.
3. C¨n cø x©y dùng
- NghÞ ®Þnh sè: 16/2015/N§-CP ngµy 14/02/2015 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh
quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y, biªn
chÕ vµ tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp;
- Nghị định 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ “Qui
định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục
thể thao”;
-Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006
hướng dẫn về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong
các cơ sở giáo dục công lập”;
- Thông tư liên tich
̣ số 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH ngày
30/12/2011 Thông tư liên tich
̣ của Bô ̣ Giáo du ̣c đào ta ̣o – Bô ̣ Nô ̣i vu ̣ – Bô ̣ Tài chiń h –
Bô ̣ Lao đô ̣ng thương binh xã hô ̣i Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định
số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp
thâm niên đối với nhà giáo;
-Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT/BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012.“
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ
quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế
của Nhà nước”;
- Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ giáo dục và
đào tạo; Bộ nội vụ; Bộ tài chính ngày 08/03/2013 “Hướng dẫn thực hiện chế độ trả
lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập”;

- Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ nội vụ “ Hướng dẫn
thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên
chức”;
- Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn
thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.
- Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính về việc quy
định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ công chức, viên
chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp
công lập;
- Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 “ Thông tư hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quyết định 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”;
- Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ tài chính “Hướng dẫn
thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan
nhà nước”;
- Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08-12-2005 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo” về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các
cơ sở giáo dục công lập.
- Quyết định số 367/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh Quảng
Ninh “V/v ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức,
đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh”.
- QuyÕt ®Þnh sè: 695/Q§-TTg ngµy 21/5/2015 cña Thñ t-íng ban hµnh kÕ
ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn nghÞ ®Þnh sè 16/2015/NG-CP ngµy 14 th¸ng 02 n¨m 2015
cña chÝnh phñ quy ®Þnh c¬ chÕ tù chñ cña ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp;
- Th«ng t- sè: 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2014 Quy ®Þnh
cÕ ®é tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sö dông kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ®èi víi c¬
quan nhµ n-íc;
- C¨n cø c¸c v¨n b¶n h-íng d·n cña Bé Tµi ChÝnh, v¨n b¶n h-íng dÉn cña
UBND tØnh Qu¶ng Ninh vÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ, héi nghÞ, lµm thªm giê vµ c¸c chÕ ®é
cã liªn quan;

C¨n cø c¸c NghÞ ®inh, Th«ng t-, QuyÕt ®Þnh, h-íng dÉn cña c¸c cÊp cã thÈm
quyÒn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh
- QuyÕt ®Þnh sè: 80/Q§-PGD&§T ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 2018 cña Phßng Gi¸o
dôc vµ §µo t¹o Thµnh phè U«ng BÝ vÒ viÖc giao dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n-íc n¨m
2018;
- C¸c quy ®Þnh néi bé vµ chÕ ®é ®èi víi c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn vµ häc sinh
cña nhµ tr-êng ®· x©y dùng.
PhÇn II- NéI DUNG QUY CHÕ CHI TI£U NéI Bé
a. quy ®Þnh vÒ nguån thu
1. Nguån NSNN giao dù to¸n hµng n¨m
2. Nguån thu sù nghiÖp gåm:
2.1. Kho¶n thu b¾t buéc: Thu BHYT
2.2. Kho¶n thu tháa thuËn
2.2.1. Nguån b¸n tró
2.2.2. Nguån n-íc uèng
2.2.3. Nguån tiÕng Anh
b. Quy ®Þnh vÒ NGUỒN CHI
* Chi tõ nguån ng©n s¸ch nhµ n-íc:
I. ChÕ ®é tiÒn l-¬ng, phô cÊp l-¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn lµm thªm giê vµ d¹y
thay:
1. TiÒn l-¬ng: Chi tr¶ theo hÖ sè l-¬ng c¬ b¶n vµ ®óng ng¹ch bËc ®µo t¹o.
2. Phô cÊp l-¬ng: Chi tr¶ theo quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm cña cÊp trªn víi c¸c kho¶n
phô cÊp chøc vô, phô cÊp v-ît khung, phô cÊp th©m niªn, tr¸ch nhiÖm, phô cÊp -u ®·i
theo Th«ng t- sè: 01/2006/TTLT-BGD&§T-BNV-BTC ngµy 23/01/2006.
3. Phô cÊp gi¸o viªn thÓ dôc:
Thùc hiÖn theo Q§ sè 51/2012 ngµy 16/11/2012 cña thñ t-íng chÝnh phñ, quy
®Þnh nh- sau:
- ChÕ ®é chi tr¶ thanh to¸n b»ng tiÒn vµ ®-îc tÝnh b»ng 1% møc l-¬ng tèi thiÓu
chung cho 1 tiÕt gi¶ng d¹y thùc hµnh.

- §èi víi gi¸o viªn thÓ dôc d¹y chuyªn tr¸ch m«n thÓ dôc, thÓ thao ®-îc cÊp 02
bé quÇn ¸o thÓ thao dµi tay/n¨m, 02 ®«i giµy thÓ thao/n¨m, 04 ®«i tÊt thÓ thao/n¨m, 04
¸o thÓ thao ng¾n tay/n¨m.
- §èi víi gi¸o viªn kiªm nhiÖm m«n thÓ dôc, thÓ thao ®-îc cÊp 01 bé quÇn ¸o
thÓ thao dµi tay/n¨m, 02 ®«i tÊt/n¨m, 01 ®«i giµy/n¨m, 02 ¸o thÓ thao ng¾n tay/n¨m.
- Phương thức thực hiện:
+ Chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả làm 2 kỳ, tháng 5 và tháng 12 trong
năm.
+ Chế độ trang phục được cấp 1 lầ n/năm vào thời điểm đầu năm học.
4. Hç trî chi phÝ häc tËp
-Theo NghÞ ®Þnh sè: 86/2015/N§-CP ngµy 23/12/2015 cña ChÝnh phñ.
-Theo Th«ng t- sè: 09/2016/TTLT-BGD§T-BTC-BL§TBXH ngµy 30/3/2016
-Theo QuyÕt ®Þnh sè: 292/2016/Q§-UBND ngµy 01/02/2016 cña Uû ban nh©n
d©n TØnh Qu¶ng Ninh.
-Theo NghÞ quyÕt sè: 91/2017/NQ-H§ND ngµy 13/12/2017 cña Héi ®ång nh©n
d©n TØnh Qu¶ng Ninh.
- Hç trî chi phÝ häc tËp trùc tiÕp cho c¸c ®èi t-îng quy ®Þnh víi møc
100.000®/häc sinh/th¸ng, thêi gian ®-îc h-ëng theo thêi gian häc thùc tÕ vµ kh«ng
qu¸ 9 th¸ng/n¨m häc.
5. TiÒn c«ng
Tiền c«ng là tiền hợp đồng lao động kho¸n việc được x©y dựng trªn yªu cầu c«ng việc
cụ thể. Mức tiền c«ng thuª kho¸n tuỳ theo khối lượng c«ng việc hoàn thành được
duyệt theo từng th¸ng.
- Chi trả theo quyết định hợp đồng của cấp trªn theo Th«ng b¸o số 195/TBUBND ngày 27/03/2009 của Uỷ ban nh©n d©n Thành phố U«ng BÝ và căn cứ nghị
định số: 153/2016/NĐ-CP ngày 14 th¸ng 11 năm 2016 cña ChÝnh phñ, quy ®Þnh møc
l-¬ng tèi thiÓu vïng ®èi víi ng-êi lao ®éng lµm theo hîp ®ång lao ®éng.
- Mức lương bảo vệ, vệ sinh theo h×nh thức kho¸n gọn(làm cả ngày thứ 7 và chủ
nhật) là 2.500.000 đồng/th¸ng/người(nếu có thay đổi) và phải tự đãng c¸c khoản
BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định hiện hành.
+ Chi mua quần ¸o cho nh©n viªn bảo vệ, vệ sinh: 02 bộ/1người/1năm.

+ Chi mua sắm trang thiết bị, dụng cụ cho c«ng t¸c bảo vệ, vệ sinh: đÌn pin,
mũ, ủng, quần ¸o mưa, khẩu trang, găng tay…
- Khi cø c«ng việc theo thời vụ hoặc đột xuất phải thuª mướn nh©n c«ng th×
thực hiện chi trả theo thoả thuận.
Chi trả lương cho gi¸o viªn hợp đồng mïa vụ thay thế gi¸o viªn biªn chế của nhà
trường nghỉ thai sản hoặc ốm bệnh hiểm nghÌo nằm viện dài hạn, mức lương bằng
mức lương của gi¸o viªn diện hợp đồng thành phố(cã thể thay đổi tïy theo khối lượng
c«ng việc và điều kiện thực tế).
6. TiÒn lµm thªm giê
* Nguyªn t¾c bè trÝ lµm thªm giê
- §èi víi gi¸o viªn: BGH ph¶i cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ ph©n c«ng ®óng tiªu chuÈn
23 tiÕt/ tuÇn ®èi víi gi¸o viªn. gi¸o viªn chñ nhiÖm líp ®-îc gi¶m 3 tiÕt/ tuÇn. ChØ
thanh to¸n d¹y thõa giê sau khi ®· bè trÝ ®ñ sè giê quy ®Þnh.
- §èi víi kÕ to¸n, thñ quü: Sè giê lµm viÖc tiªu chuÈn 40 giê/ tuÇn. NÕu ph¶i bè
trÝ kiªm nhiÖm hoÆc lµm thªm giê ngoµi giê hµnh chÝnh, ngµy lÔ, ngµy nghØ th× ®-îc
bè trÝ nghØ bï. Trong tr-êng hîp kh«ng thÓ bè trÝ nghØ bï th× ®-îc tÝnh chÕ ®é lµm
thªm giê víi khèi l-îng c«ng viÖc ®ßi hái gÊp rót hoµn thµnh. Trªn nguyªn t¾c ®¶m
b¶o tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c cao.
- §èi víi l·nh ®¹o nhµ tr-êng chØ thanh to¸n lµm thªm giê trong tr-êng hîp
kiªm nhiÖm c«ng viÖc dµi ngµy hoÆc cã tÝnh bÊt kh¶ kh¸ng.
- §èi víi Héi ®ång tù ®¸nh gi¸ trong thêi gian hoµn thiÖn hå s¬ theo yªu cÇu
®-îc thanh to¸n ngµy thø 7 vµ chñ nhËt.
- Sè giê bè trÝ lµm thªm mçi c¸ nh©n kh«ng v-ît qu¸ 200 giê/ n¨m
Lµm thªm giê vµo ngµy th-êng ¸p dông 150% møc l-¬ng
Lµm thªm giê vµo thø 7, chñ nhËt ¸p dông 200% møc l-¬ng
Lµm thªm giê vµo ngµy lÔ ¸p dông 300% møc l-¬ng.
* Ph-¬ng ph¸p vµ chÕ ®é thanh to¸n lµm thªm giê
- ChÕ ®é thanh to¸n lµm thªm giê ®-îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t- liªn tÞch
sè: 07/2013/TTLT-BGD§T- BNV-BTC ngµy 08/3/2013 vµ Th«ng t- liªn tÞch sè:
08/2005/TTLT-BNV-BTC cña Liªn tÞch Bé néi vô - Tµi chÝnh

- Møc thanh to¸n thªm cho b¶o vÖ vµ vÖ sinh trùc tÕt, trùc b·o møc chi tèi ®a
100.000 ®ång / ngµy.
- Thñ tôc thanh to¸n lµm thªm giê: HiÖu phã phô tr¸ch chuyªn m«n ph¶i më sæ
theo dâi ph©n c«ng d¹y thay khíp ®óng víi b¶ng chÊm c«ng hµng th¸ng vµ chuyÓn
cho kÕ to¸n lËp chøng tõ thanh to¸n lµm thªm giê kÌm theo giÊy b¸o lµm thªm giê,
b¶ng chÊm c«ng lµm thªm giê vµ cã ®Çy ®ñ ký duyÖt cña HiÖu tr-ëng vµ ng-êi phô
tr¸ch.
II. ChÕ ®é , n-íc uèng, tµu xe ®i phÐp vµ c«ng t¸c phÝ
1. Néi dung vµ ®èi t-îng thanh to¸n
- TiÒn n-íc uèng hµng th¸ng thanh to¸n theo thùc tÕ sö dông (bao gåm n-íc
uèng cña C¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn, vµ tiÒn chÌ n-íc l·nh ®¹o tiÕp kh¸ch).
+ ChÌ nước cho gi¸o viªn toàn trường 10.000 đ đến 20.000đ/người/th¸ng.
+ Chi chÌ nước phßng Hiệu trưởng theo thực tế.
- TiÒn tµu xe ®i phÐp ®-îc ¸p dông chi thanh to¸n ®èi víi nh÷ng ng-êi cã ®Çy
®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn ®i phÐp theo th«ng t-

sè: 141/2011/TT-BTC ngµy

20/10/2011 cña Bé tµi chÝnh.
- TiÒn tµu xe, tiÒn phô cÊp l-u tró, tiÒn thuª chç nghØ trä, tiÒn kho¸n c«ng t¸c
phÝ theo thùc tÕ.
- §èi t-îng thanh to¸n bao gåm C¸n bé Gi¸o viªn nh©n viªn, L·nh ®¹o nhµ
tr-êng khi cã giÊy ®iÒu ®éng cña HiÖu tr-ëng vµ yªu cÇu cña cÊp trªn. ChÕ ®é thanh
to¸n theo Th«ng t- sè: 40/2017/TT-BTC ngµy 28/4/2017 cña Bé Tµi chÝnh Quy ®Þnh
chÕ ®é c«ng t¸c phÝ, chÕ ®é héi nghÞ. Vµ c«ng v¨n sè: 5806/UBND-TM3 ngµy
09/8/2017 cña UBND TØnh Qu¶ng Ninh VÒ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é c«ng t¸c phÝ, chÕ ®é
héi nghÞ.
- Cán bộ, giáo viên đi công tác phải có văn bản trệu tập của sở Giáo dục và Đào
tạo Quảng Ninh hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí. Hiệu trưởng phải xem xét,
cân nhắc kỹ lưỡng tham mưu với Ngành về số lượng giáo viên và thời hạn khi cử giáo
viên đi công tác để đảm bảo hiệu quả công tác, sử dụng kinh phí tiết kiệm và trong
phạm vi dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền
giao.
2. Quy ®Þnh vµ thñ tôc thanh to¸n

- C¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn, nh©n viªn cã QuyÕt ®Þnh ®iÒu ®éng thùc hiÖn nhiÖm
vô, ph¶i cã giÊy ®i ®-êng ký duyÖt cña hiÖu tr-ëng vµ ghi ®Çy ®ñ c¸c tiªu chÝ trªn giÊy
®i ®-êng. B¶n th©n ng-êi ®-îc cö ®i ph¶i ghi chÝnh x¸c ngµy ®i vµ ngµy ®Õn. ChÕ ®é
thanh to¸n theo Th«ng t- sè: 40/2017/TT-BTC ngµy 28/4/2017 cña Bé Tµi chÝnh Quy
®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ, chÕ ®é héi nghÞ. Vµ c«ng v¨n sè: 5806/UBND-TM3 ngµy
09/8/2017 cña UBND TØnh Qu¶ng Ninh VÒ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é c«ng t¸c phÝ, chÕ ®é
héi nghÞ.
- TiÒn tµu xe nghØ phÐp n¨m chØ thanh to¸n cho c¸c ®èi t-îng nãi trªn mçi n¨m
chØ mét lÇn (c¶ l-ît ®i vµ l-ît vÒ) theo gi¸ c-íc th«ng th-êng cña c¸c ph-¬ng tiÖn vËn
t¶i th«ng th-êng cña ngµnh vËn t¶i quèc doanh.
- TiÒn tµu xe nghØ phÐp n¨m cña n¨m nµo chØ ®-îc thanh to¸n trong n¨m ®ã.
Tr-êng hîp v× c«ng viÖc mµ ph¶i lïi thêi gian nghØ phÐp n¨m sang ®Çu quý 1 cña n¨m
sau th× còng ®-îc thanh to¸n.
- Thñ tôc thanh to¸n tµu xe ®i phÐp bao gåm: giÊy ®i phÐp theo mÉu quy ®Þnh,
kh«ng ®Ó giÊy phÐp nhµu n¸t, ghi râ n¬i nghØ phÐp vµ ®èi t-îng ®i th¨m, ph¶i cã ký
x¸c nhËn cña ®Þa ph-¬ng n¬i nghØ phÐp, ph¶i cã ®Çy ®ñ vÐ xe ®i vÒ ( trong tr-êng hîp
®i b»ng ph-¬ng tiÖn c¸ nh©n, th× b¶n th©n ng-êi ®i phÐp ph¶i kª khai chÆng ®-êng vµ
ph¶i cã vÐ cÇu ®-êng). GiÊy ®i phÐp ph¶i nép sau khi tr¶ phÐp 5 ngµy vµ viÕt giÊy kª
khai thanh to¸n, vÐ ®-îc d¸n cÈn thËn mÆt sau cña giÊy ®i phÐp (bé phËn kÕ to¸n
kh«ng chÊp nhËn thanh to¸n nh÷ng tr-êng hîp giÊy phÐp vµ vÐ tÈy xãa, dÊu ®ãng ë
kh¸ch s¹n hoÆc nhµ nghØ vµ nh÷ng chÆng ®-êng kª khai kh«ng ®óng theo quy ®Þnh).
- KÕ to¸n, thñ quü vµ v¨n th- ®i c«ng t¸c l-u ®éng th-êng xuyªn trªn ®Þa bµn
Thµnh phè ®-îc h-ëng chÕ ®é kho¸n c«ng t¸c phÝ víi møc chi cô thÓ nh- sau:
+ KÕ to¸n: 400.000®/ng-êi/ th¸ng
+ Thñ quü: 300.000®/ng-êi/th¸ng
- ChÕ ®é kho¸n tiÒn tù tóc ph-¬ng tiÖn ®i c«ng t¸c tÝnh theo km thùc tÕ, nÕu c¸n
bé, gi¸o viªn, nh©n viªn ®i c«ng t¸c c¸ch trô së c¬ quan tõ 10km trë lªn (®èi víi c¸c
x· thuéc ®Þa bµn kinh tÕ x· héi khã kh¨n, ®Æc biÖt khã kh¨n theo c¸c QuyÕt ®Þnh cña
Thñ t-íng ChÝnh phñ) vµ tõ 15km trë lªn (víi vïng cßn l¹i) mµ tù tóc b»ng ph-¬ng
tiÖn c¸ nh©n th× ®-îc thanh to¸n kho¸n tiÒn tù tóc ph-¬ng tiÖn b»ng 0.2 lÝt x¨ng/km

tÝnh theo kho¶ng c¸ch ®Þa giíi hµnh chÝnh vµ gi¸ x¨ng t¹i thêi ®iÓm ®i c«ng t¸c vµ
®-îc quy ®Þnh trong quy chÕ chi tiªu néi bé cña ®¬n vÞ.
- Møc kho¸n chi tiÒn tµu xe ®i c«ng t¸c:
+ Møc chi tiÒn tµu xe 40.000®/l-ît/ng-êi tr¶ cho ng-êi ®i c«ng t¸c t¹i Thµnh
phè H¹ Long.
+ Møc chi cßn l¹i theo thùc tÕ vµ theo gi¸ th«ng th-êng cña c¸c ph-¬ng tiÖn xe
kh¸ch, tr¶ cho ng-êi ®i c«ng t¸c t¹i c¸c c¸c tØnh, thµnh phè, huyÖn kh¸c.
- Møc kho¸n chi tiÒn phô cÊp l-u tró:
+ Møc phô cÊp 250.000 ®ång/ng-êi/ngµy tr¶ cho ng-êi ®i c«ng t¸c lµm nhiÖm
vô trªn biÓn, ®¶o.
+ Møc phô cÊp 200.000 ®ång/ng-êi/ngµy tr¶ cho ng-êi ®i c«ng t¸c cã ngñ l¹i
qua ®ªm.
+ Møc phô cÊp 150.000 ®ång/ng-êi/ngµy tr¶ cho ng-êi ®i c«ng t¸c ®i vµ vÒ
trong ngµy.
- Møc tiÒn thuª phßng nghØ t¹i n¬i ®Õn c«ng t¸c:
- Thanh to¸n theo h×nh thøc kho¸n:
+ §i c«ng t¸c ë quËn, thµnh phè thuéc thµnh phè trùc thuéc trung -¬ng vµ thµnh
phè lµ ®« thÞ lo¹i I thuéc tØnh, møc kho¸n tèi ®a kh«ng qu¸ 400.000 ®ång/ngµy/ng-êi.
+ §i c«ng t¸c t¹i huyÖn, thÞ x· thuéc c¸c thµnh phè trùc thuéc trung -¬ng, t¹i
thÞ x·, thµnh phè cßn l¹i thuéc tØnh, møc kho¸n tèi ®a kh«ng qu¸ 300.000
®ång/ngµy/ng-êi.
+ §i c«ng t¸c t¹i vïng cßn l¹i, møc kho¸n tèi ®a kh«ng qu¸ 200.000
®ång/ngµy/ng-êi
- Møc thanh to¸n theo ho¸ ®¬n thùc tÕ:
+ §i c«ng t¸c ë quËn, thµnh phè thuéc thµnh phè trùc thuéc trung -¬ng vµ thµnh
phè lµ ®« thÞ lo¹i I thuéc tØnh, møc gi¸ thuª phßng ngñ tèi ®a lµ 1.000.000
®ång/ngµy/phßng theo tiªu chuÈn 2 ng-êi/phßng.
+ §i c«ng t¸c t¹i c¸c vïng cßn l¹i, møc gi¸ thuª phßng tèi ®a lµ 700.000®/ngµy/
phßng theo tiªu chuÈn 2 ng-êi/phßng.
KÕ to¸n cã quyÒn tõ chèi kh«ng thanh to¸n, b¸o c¸o HiÖu tr-ëng khi chøng tõ kh«ng
hîp lÖ.

III. Chi phÝ vËt t- v¨n phßng, dÞch vô c«ng céng, chÕ ®é mua s¾m, qu¶n lý
vµ sö dông tµi s¶n c«ng
1. Chi phÝ vËt t- v¨n phßng phÈm vµ häc phÈm cho gi¸o viªn
- ChÕ ®é chi v¨n phßng phÈm phôc vô cho c«ng t¸c chuyªn m«n, kÕ to¸n, thñ
quü, hµnh chÝnh v¨n th- nh- mùc in, giÊy A4, sæ s¸ch, phong b×, bót, dao, kÐo. Giao
cho bé phËn v¨n phßng mua s¾m theo nhu cÇu thùc tÕ, nh-ng ph¶i thËt tiÕt kiÖm.
- C©n ®èi chi ®Ó dµnh kinh phÝ bæ sung hå s¬ phôc vô cho c«ng t¸c ®¸nh gi¸
chÊt l-îng Tr-êng TiÓu häc.
- CÊp ph¸t ®ñ dông cô phôc vô cho c«ng t¸c vÖ sinh chung.
- ChÕ ®é chi häc phÈm cho c¸n bé, gi¸o viªn: H»ng n¨m thùc hiÖn theo tê tr×nh
sè: 302/TTr-GD&§T ngµy 25/08/2008 ®· ®-îc Chñ tÞch UBND ThÞ X· phª duyÖt, víi
møc chi cô thÓ nh- sau:
- gi¸o viªn: 1 ng-êi x 200.000 ®ång/ng-êi/ n¨m
- HiÖu phã: 1 ng-êi x 100.000 ®ång/ng-êi/n¨m
2. Sö dông ®iÖn tho¹i, Internet, b¸o chÝ
- M¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh ®Æt t¹i phßng HiÖu tr-ëng và phòng thường trực chØ sö
dông viÖc c«ng, khi ®µm tho¹i cÇn chuÈn bÞ néi dung tõ tr-íc vµ trao ®æi ng¾n gän. Sö
dông ngoµi viÖc c«ng khi cã t×nh huèng ®ét xuÊt hoÆc theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o.
- KÕt nèi Internet truy cËp khai th¸c th«ng tin phôc vô cho c«ng viÖc cña Nhµ
tr-êng. TuyÖt ®èi kh«ng ®-îc sö dông ngoµi viÖc c«ng.
- Thanh to¸n c-íc ®iÖn tho¹i vµ Internet theo thùc tÕ hµng th¸ng b»ng h×nh thøc
chuyÓn kho¶n.
- §Æt b¸o theo thùc tÕ , theo yªu cÇu cña ngµnh vµ ®Æt thªm c¸c lo¹i b¸o chÝ
kh¸c khi cã nguån b»ng h×nh thøc chuyÓn kho¶n.
3. ChÕ ®é sö dông ®iÖn, n-íc trong c¬ quan
- Nhµ tr-êng ®¶m b¶o l¾p ®Æt ®iÖn, n-íc, qu¹t ®ñ dïng cho ho¹t ®éng vµ sinh
ho¹t chung cña gi¸o viªn vµ häc sinh.
- Mäi c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh ph¶i cã ý thøc sö dông tiÕt kiÖm vµ b¶o vÖ
tµi s¶n chung. T¾t hÕt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, qu¹t khi ra khái phßng häc vµ phßng lµm viÖc.
Kh«ng sö dông ®iÖn vµo môc ®Ých c¸ nh©n nh- ®un nÊu, ch¬i trß ®iÖn tö trªn m¸y
tÝnh. C¸n bé c¬ së vËt chÊt cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, n-íc, b¸o c¸o

Ban gi¸m hiÖu cã biÖn ph¸p sö lý c¸c tr-êng hîp sö dông ®iÖn n-íc vµo môc ®Ých
riªng hoÆc ®Ó l·ng phÝ.
- Chi phÝ ®iÖn n-íc hµng th¸ng vµ phÝ vÖ sinh m«i tr-êng thanh to¸n thùc tÕ
theo ho¸ ®¬n chøng tõ.
4. ChÕ ®é mua s¾m vµ sö dông tµi s¶n c«ng
- Tµi s¶n trong c¸c phßng häc vµ phßng lµm viÖc lµ tµi s¶n c«ng, c¸n bé gi¸o
viªn ph¶i cã ý thøc gi÷ g×n, sö dông vµ b¶o qu¶n cÈn thËn, ®ång thêi th-êng xuyªn
nh¾c nhë gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc gi÷ g×n cña c«ng nh- c¸c thÇy c« gi¸o. Tµi s¶n
trong c¸c phßng häc vµ phßng lµm viÖc ®-îc bµn giao tay ba gi÷a b¶o vÖ, gi¸o viªn
chñ nhiÖm, ng-êi sö dông vµ c¸n bé CSVC. Mäi ng-êi kh«ng tù ý di chuyÓn tµi s¶n
tõ phßng nµy sang phßng kh¸c khi ch-a cã chñ tr-¬ng cña Nhµ tr-êng. (NÕu cã sù
thay ®æi ®Ó di chuyÓn, th× ph¶i cã sù chøng kiÕn cña HiÖu tr-ëng, CBCSVC, B¶o vÖ,
Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ ng-êi sö dông). Kh«ng biÕn tµi s¶n c«ng thµnh tµi s¶n c¸
nh©n. Tr-êng hîp ®Ó mÊt m¸t, h- háng tµi s¶n ph¶i x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n b¸o c¸o
Ban gi¸m hiÖu xö lý, nÕu do lçi chñ quan hoÆc cè ý lµm mÊt m¸t h- háng tµi s¶n th×
ph¶i båi th-êng.
- §Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt c¸c bé phËn cã nhu cÇu mua s¾m, söa ch÷a tµi s¶n, ph¶i
cã v¨n b¶n tr×nh HiÖu tr-ëng duyÖt vµ chuyÓn cho bé phËn CSVC cã tr¸ch nhiÖm mua
s¾m, söa ch÷a tµi s¶n theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh.
IV. Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n
1. Tæ chøc héi nghÞ chuyªn ®Ò d¹y häc, ngo¹i khãa
- C¸c tæ chuyªn m«n x©y dùng kÕ ho¹ch d¹y chuyªn ®Ò, tæ chøc ngo¹i khãa
ph¶i ®¶m b¶o thiÕt thùc hiÖu qu¶ gi÷a yªu cÇu x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn vµ gi¸o dôc
toµn diÖn cho häc sinh
- Møc chi cô thÓ nh- sau:
+ Trang trÝ kh¸nh tiết: Từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng
+ Người dạy: Tõ 100.000đ ®ång ®Õn 200.000 ®ång/người
+ Giám khảo, Ban tổ chức: 150.000đ/người(nếu hoạt động cần có BGK)
+ Người b¸o c¸o: Tõ 500.000đ ®ång ®Õn 100.000 ®ång/người
+ Phục vụ: 50.000đ/người
+ Thuª « dï, nhµ b¹t: Tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000®ång

+ Làm ®å dïng vµ c¸c thiÕt bÞ minh häa cho chuyªn ®Ò, ngo¹i khãa: Từ
1.500.000 đồng đến 3.500.000 đồng.
+ Thuê quạt công nghiệp không quá: 2.000.000đồng
+ Thuª hội trường, loa m¸y kh«ng qu¸: 1.000.000 ®ång ®Õn 3.500.000 ®ång
+ Thuª trang phôc theo thùc tÕ
+ Nước uống: 30.000 đồng/ người/ngày
+ In ấn tài liệu: Theo thùc tÕ
- Møc chi cô thÓ do hiÖu tr-ëng duyÖt cho chuyªn ®Ò, ngo¹i khãa.
- C¸c tổ x©y dựng kế hoạch mở chuyªn đề, đồng thời phải lập kế hoạch dự to¸n
chi chuyªn đề để tr×nh BGH xem xÐt, phª duyệt và chuyển cho kế to¸n kiểm tra chuẩn
bị kinh phÝ. Sau khi tổ chức chuyªn đề xong tổ trưởng phải hoàn chỉnh c¸c chứng từ
liªn quan để làm căn cứ thanh to¸n, chậm nhất sau 2 ngày.
- C¸c tæ x©y dùng kÕ ho¹ch më chuyªn ®Ò, ®ång thêi ph¶i lËp kÕ ho¹ch dù to¸n
chi chuyªn ®Ò ®Ó tr×nh BGH xem xÐt, phª duyÖt vµ chuyÓn cho kÕ to¸n kiÓm tra chuÈn
bÞ kinh phÝ.
2. Chi tham gia học tập nâng cao năng lực trình độ chuyên môn
- Trường khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đi học để
nâng cao trình độ chuyên môn theo các lớp đào tạo của Ngành. Trong thời gian đi
học, người học được hưởng nguyên lương:
+ Trường hợp người được cử đi học có Quyết định của cấp trên sẽ được hưởng
chế độ được ghi trong quyết định cử đi học.
+ Trường hợp người học tự nguyện xin học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ
và được sự đồng ý của phòng Giáo dục và Hiệu trưởng nhà trường phải tự túc về kinh
phí học tập.
+ Trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên được triệu tập bồi dưỡng theo quy
định của Ngành trong thời gian ngắn hạn ( bồi dưỡng chuyên môn trong hè; học
nhiệm vụ năm học; tập huấn kế toán, y tế, công tác Đội, công nghệ thông tin.....) sẽ
được thanh toán theo chế độ công tác phí hiện hành.
3. Tæ chøc héi nghÞ
- Hµng n¨m nhµ tr-êng tæ chøc ho¹t ®éng vµo c¸c ngµy lÔ lín nh-: Héi nghÞ
c¸n bé c«ng chøc - viªn chøc - ng-êi lao ®éng, ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11, lÔ kû

niÖm ngµy thµnh lËp ®oµn TNCS Hå ChÝ Minh, ngµy quèc phßng toµn d©n 22/12, Héi
kháe phï ®æng, ngµy khai gi¶ng, ngµy s¬ kÕt häc kú I, ngµy tæng kÕt n¨m häc.
- Møc chi cô thÓ nh- sau:
+ Trang trÝ kh¸nh tiÕt: 500.000 ®ång
+ §¹o cô, trang phôc: Theo thùc tÕ.
+ Thuª dï che, nhµ b¹t: Tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång( NÕu xÐt thÊy
cÇn thiÕt)
+ Thuª loa m¸y: Tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.500.000 ®ång ( NÕu xÐt thÊy cÇn
thiÕt)
+ TiÒn n-íc uèng: 30.000 ®ång/ng-êi/ngµy
+ Mét sè môc chi kh¸c nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt vµ phï hîp
- Møc chi cô thÓ ph¶i ®-îc HiÖu tr-ëng duyÖt tr-íc khi tæ chøc.
4. Chi tiếp khách gồm có
Việc tiếp kh¸ch của nhà trường phải theo đóng chế độ hiện hành của Nhà nước.
Chi theo th«ng tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ tài chÝnh, đảm bảo chi
tiếp kh¸ch đóng đối tượng thiết thực và hiệu quả.
Mức chi cụ thể như sau:
- Chi tiền nước uống: 30.000 đồng/người/ngày
- Chi mời cơm th©n mật: mức chi tối đa kh«ng qu¸ 100.000đ/ngày/người. (Đối
tượng được chi theo quy định tại mục 2.2, khoản 2, điều 1 của Quyết định số
2718/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh).
5. Chi hỗ trợ động viên khen thưởng
- Hç trî gi¸o viªn tËp luyÖn c¸c ®éi tuyÓn TDTT, luyÖn tËp ®éi v¨n nghÖ:
15.000®/tiÕt (mçi buæi kh«ng qu¸ 3 tiÕt, mçi ®ît kh«ng qu¸ 15 buæi)
- gi¸o viªn huÊn luyÖn TDTT, GV tËp v¨n nghÖ ph¶i cã kÕ ho¹ch ®-îc hiÖu
tr-ëng duyÖt míi ®-îc thanh to¸n kinh phÝ.
- gi¸o viªn ®-a häc sinh tham gia dù c¸c cuéc thi: 30.000®/ng-êi/ngµy
- gi¸o viªn tham gia c¸c cuéc thi: 100.000®/ng-êi/ngµy
6. Chi kiÓm tra hå s¬, xÐt tuyÓn sinh, xÐt hoµn thµnh cÊp häc: (nÕu cã
nguån)
* Møc chi

+ KiÓm tra hå s¬, tæ vi tÝnh: 50.000®/ng-êi/ngµy
+ XÐt tuyÓn sinh, xÐt tèt nghiÖp: 80.000®/ng-êi/ngµy.
7. Chi mua s¸ch tµi liÖu chuyªn m«n
- Cung cÊp ®Çy ®ñ sæ s¸ch phôc vô cho c«ng t¸c chñ nhiÖm, SGK, SGV, tµi liÖu
h-íng dÉn gi¶ng d¹y cho tõng gi¸o viªn ( ®©y lµ tµi s¶n c«ng).
- Ngoµi ra tõng tæ, khèi cÇn bæ sung s¸ch hoÆc tµi liÖu chuyªn m«n thªm, ph¶i
lËp dù trï tr×nh HiÖu tr-ëng phª duyÖt ®Ó Nhµ tr-êng mua s¾m bæ sung.
- C¨n cø vµo nhu cÇu sö dông s¸ch cña tr-êng cã thÓ mua s¾m bæ sung thªm
s¸ch gi¸o khoa vµ thiÕt bÞ d¹y häc cho th- viÖn.
8. Thùc hiÖn chi tiªu tiÕt kiÖm vµ tõng b-íc n©ng cÊp c¸c trang thiÕt bÞ, söa
ch÷a nhá vµ mua s¾m tµi s¶n.
9. Chi cho ho¹t ®éng kiÓm ®Þnh chÊt l-îng gi¸o dôc c¬ së gi¸o dôc mÇm non,
phæ th«ng theo Th«ng t- sè: 125/2014/TTLT-BGD§T ngµy 27 th¸ng 08 n¨m 2014 (
VÒ viÖc h-íng dÉn néi dung, møc chi cho ho¹t ®éng kiÓm ®Þnh chÊt l-îng gi¸o dôc
c¬ së gi¸o dôc mÇm non, phæ th«ng vµ th-êng xuyªn)
10. Chi tr¶ trang trÝ líp häc theo m« h×nh tr-êng häc VNEN ( Møc chi tr¶
theo thùc tÕ trang trÝ líp häc theo m« h×nh tr-êng häc VNEN)
11. Chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật
Thực hiện theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của ChÝnh phủ, quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của người khuyết tật, C«ng văn số
1874/SGD&ĐT - GDTH, và 2388/SGD&ĐT - GDTH của Sở gi¸o dục đào tạo Quảng
Ninh hướng dẫn thực hiện khoản 1, điều 7, Nghị định 28/2012/NĐ-CP:
Nhà gi¸o trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức gi¸o dục hßa
nhập được hưởng phụ cấp ưu đ·i như sau:
Phụ cấp ưu đ·i giảng
dạy người khuyết tật

Tiền lương 01
= giờ

dạy

gi¸o viªn

của x 0,2

Tổng số giờ thực tế giảng
x dạy ở lớp cã người
khuyết tật

12. Chi kh¸m søc kháe ®Þnh kú cho c¸n bé, viªn chøc vµ ng-êi lao ®éng

- C¨n cø theo c«ng v¨n sè: 909/LT-C§GD-PGD&§T ngµy 16 th¸ng 9 n¨m
2016 cña Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thµnh phè U«ng BÝ “ V/v thùc hiÖn kh¸m søc
kháe ®Þnh kú c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, lao ®éng”
Nhµ Tr-êng thùc hiÖn kh¸m søc kháe cho c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn, hîp ®ång lao
®éng h-ëng l-¬ng ng©n s¸ch 01lÇn/n¨m vµo ®Çu n¨m häc. Kinh phÝ chi kh¸m søc
kháe b»ng nguån ng©n s¸ch chi th-êng xuyªn cña nhµ tr-êng: Møc chi tõ 200.000®
®Õn 500.000®/ng-êi/n¨m.
*. Chi tõ nguån thu tháa thuËn, thu kh¸c:
1. Thu, chi phục vụ bán trú
1.1. Tiền ăn (Đã bao gồm thuế VAT): đặt ăn theo suất ăn do Hộ kinh
doanh Nguyễn Hằng Nga nấu tại bếp ăn của trường.
- Chi tiền ăn 1 bữa là 16.000đ/ngày/học sinh
- Chi trả tiền chất đốt cho bên cung cấp 1.000đ/bữa/học sinh
- Chi trả tiền chi phí liên quan đến công nấu, nước rửa bát, găng tay... là
3.000đ/bữa/học sinh.
=> Như vậy: Tổng chi phí 01 bữa ăn trưa (gồm cả tiền ăn, tiền chất đốt, phụ phí
dưới khu vực nhà bếp và trả công người nấu) là:
16.000đ + 1.000đ + 3000đ = 20.000đ/bữa/ngày/học sinh
1.2. Tiền chi trả công tác quản lý, trông trưa và phục vụ bán trú (gọi chung
là phụ phí)
a/ Giáo viên trông trưa
- Trả tiền giáo viên trực tiếp trông trưa: từ 10giờ 30phút đến 13giờ 30phút =
3giờ/ngày.
- Mức lương 1GV trông trưa:
1.390.000 x 3,2% x 3giờ/ngày x 16 ngày/tháng = 2.135.000/tháng
- Tổng chi trả lương cho 25 giáo viên trông trưa:
2.135.000 x 25 người = 53.375.000đ/ tháng (1)
b/ Chi lương Cán bộ quản lý
* Hiệu trưởng
- Số giờ hành chính: 8 giờ/ ngày
+ Sáng: từ 6 giờ 30 phút đến 11giờ 0 phút = 4.5 giờ
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 0 phút = 3.5 giờ
- Số giờ làm thêm giờ của Hiệu trưởng: 11 giờ 0 phút – 13giờ 30phút = 2.5 giờ /
ngày
- Số giờ trực trưa quản lý học sinh bán trú: 2.5 giờ x 8 ngày/ tháng = 20 giờ/ tháng

- Kiểm tra, ký, duyệt sổ sách: 02 ngày x 8 giờ = 16 giờ/ tháng
- Tổng số giờ thêm giờ: 20 + 16 = 36 giờ/tháng
Tiền bồi dưỡng công tác quản lý bán trú của Hiệu trưởng:
1.390.000 x 3,2% x 36 giờ = 1.600.000đ/tháng (2)
* Phó Hiệu trưởng
- Số giờ hành chính: 8 giờ/ ngày
+ Sáng: từ 6 giờ 30 phút đến 11giờ 0 phút = 4.5 giờ
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 0 phút = 3.5 giờ
- Số giờ làm thêm giờ của Phó Hiệu trưởng: 11 giờ 0 phút – 13giờ 30 phút = 2.5 giờ
/ ngày
- Số giờ trực trưa quản lý học sinh bán trú: 2.5 giờ x 8 ngày/ tháng = 20 giờ/ tháng
- Giao, nhận suất ăn cùng kế toán: 0,5 giờ x 16 ngày = 8 giờ/tháng
- Tổng số giờ thêm giờ: 20 + 8 = 28 giờ/tháng
- Tổng tiền bồi dưỡng công tác quản lý của Phó Hiệu trưởng:
1.390.000 x 3,2% x 28giờ = 1.245.000đ/tháng (3)
c/ Kế toán
- Số giờ hành chính: 8 giờ/ ngày
+ Sáng: từ 7 giờ đến 10 giờ 30 phút = 3.5 giờ
+ Chiều: từ 13 giờ 0 phút đến 17 giờ 30 phút = 4.5 giờ
+ Tổng hợp số lượng HS báo ăn trong ngày, báo suất ăn cho công ty cung cấp:
Từ 06 giờ 30 phút đến 7 giờ = 0.5 giờ/ngày x 16 ngày = 8giờ/tháng
+ Kiểm đếm và giao nhận suất ăn: 10giờ 30phút – 11giờ = 0,5giờ/ngày x 16 ngày =
8 giờ/tháng
+ Tổng hợp sổ sách kế toán: 8 giờ/ngày x 3 ngày = 24giờ/tháng
- Tổng số giờ của kế toán: 8 + 8 + 24 = 40 giờ/tháng
- Tiền bồi dưỡng cho Kế toán:
1.390.000 x 2,4% x 40 giờ = 1.334.000đ/tháng (4)
d/ Y tế kiêm thủ quỹ
- Số giờ hành chính: 8 giờ/ ngày
+ Sáng: từ 6 giờ 30 phút đến 11 giờ = 4.5 giờ
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ = 3.5 giờ
- Thời gian trực trưa của y tế: từ 11giờ đến 13giờ 30phút = 2.5 giờ/ngày x 16 ngày =
40 giờ/tháng
- Công việc thủ quỹ: Tổng hợp hồ sơ cùng kế toán, chuyển trả tiền cho đơn vị
nấu ăn: 2 ngày x 8 giờ = 16giờ/ tháng
- Số giờ y tế kiêm thủ quỹ: 40 + 16 = 56 giờ/ tháng

- Mức lương trả cho nhân viên y tế kiêm thủ quỹ:
1.390.000 x 2,4% x 56 giờ = 1.868.000đ/tháng (5)
e/ Người thu tiền (02 người là nhân viên y tế và kế toán)
- Thời gian thu: Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần
- Thu 980 học sinh trong 8 ngày thứ bảy, chủ nhật/ tháng
- Tổng số thời gian làm việc của 01 người thu tiền là: 8 giờ/ ngày x 8 ngày = 64
giờ
- Mức lương trả cho 02 người thu tiền:
1.390.000 x 2,4% x 64 giờ x 02 người = 4.270.000 (6)
- Mức lương trả cho 01 người thu tiền:
4.270.000 : 2 = 2.135. 000đ/ người
* Ghi chú: Mức lương của quản lý, nhân viên, giáo viên trông trưa có thể cao
hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào số lượng học sinh ăn bán trú tăng hoặc giảm.
1.3. Tiền điện phục vụ học sinh ăn nghỉ buổi trưa (tại 25 phòng ăn/ ngủ và
bơm nước lên tẹc khu nhà vệ sinh học sinh): từ 10h30 đến 13h30 = 3 giờ/ ngày
- 25 phòng ngủx 4quạt trần (70W/giờ) x 3giờ/ngày x 16ngày/tháng =336 KW/tháng
- 25 phòng ngủx5 quạt tường(50W/giờ) x3giờ/ngày x16ngày/tháng= 300 KW/tháng
- 25 phòng ăn x 4 bóng tuýp (40W/giờ) x 1giờ/ngày x 16ngày/tháng = 64KW/tháng
- 25phòng ănx2 bóng compac (30W/giờ) x giờ/ngàyx16ngày/tháng = 24 KW/tháng
Tổng công suất sử dụng điện phục vụ bán trú trong 1tháng là:
336 + 300+ 64 + 24 = 724 KW/tháng
Tổng tiền điện phục vụ bán trú: 724 KW x 1.713đ/KW = 1.240. 000/tháng (7)
1.4. Tiền dụng cụ vệ sinh và vật dụng tại 25 phòng ăn

STT

Nội dung

1 Giấy vệ sinh
2 Xà phòng bột 0,4kg

ĐVT Số lượng

Đơn giá
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

dây

24

65.000

1.560.000

gói

24

18.000

432.000

3 Nước lau sàn
4 Khăn lau

chai

24

30.000

720.000

chiếc

26

20.000

520.000

5 Xà phòng bánh

bánh

50

10.500

525.000

6

Vim vệ sinh

chai

10

30.000

300.000

7

Chổi đót

chiếc

3

35.000

105.000

8

Cây lau nhà

cây

2

85.000

170.000

9

Xô nhựa

chiếc

3

32.000

96.000

10

Hót rác

11

Vải trải bàn ăn

chiếc

3

17.000

51.000

mét

30

26.000

780.000

Tổng cộng:

5.259.000

Tổng tiền cụ vệ sinh và vật dụng tại phòng ăn là: 5.259.000đ (8)
1.5. Tiền văn phòng phẩm
ST
Số
Đơn giá
Thành tiền
Nội dung
ĐVT
T
lượng
(đồng)
(đồng)
1 Giấy A4
gam
3
75.000
225.000
2 Bút xóa
chiếc
1
16.500
16.500
3 Bút bi
chiếc
5
10.000
50.000
4 Giấy A4 màu
gam
0,5
110.000
55.000
5 Giấy nhớ
tập
1
16.000
16.000
6 Kẹp nhựa
hộp
1
45.000
45.000
7 Túi cúc
gói
1
50.000
50.000
8 Sổ nhỏ
quyển
1
25.000
25.000
Tổng cộng:
482.500

TỔNG SỐ TIỀN CHI CHO BÁN TRÚ
ĐVT

Số
lượng
/người
/tháng

Mức chi
/người/tháng

Tổng thu
/tháng

Mức
thu
/hs/thán
g

Thêm giờ GV trông trưa

người

25

2.135.000

53.375.000

54.464

người

1

1.600.000

1.600.000

1.633

3

Thêm giờ Hiệu trưởng
Thêm giờ phó Hiệu
trưởng

người

1

1.245.000

1.245.000

1.270

4

Thêm giờ Kế toán

người

1

1.334.000

1.334.000

1.361

5

Thêm giờ Y tế, Thủ quỹ

người

1

1.868.000

1.868.000

1.906

6

Người thu tiền

người

2

2.135.000

4.270.000

4.357

7

Điện

tháng

1

1.240.000

1.240.000

1.265

8

Dụng cụ tiêu hao

tháng

1

5.259.000

5.259.000

5.366

9

Văn phòng phẩm

tháng

1

482.500

482.500

492

70.673.500

72.116

ST
T

Nội dung chi

1
2

Tổng cộng:
- Tiền phụ phí: 72.000/học sinh/ tháng (đã làm tròn)

1.6. Thời hạn thuê, giá cả và phương thức thuê
 Thời hạn thuê là 09 tháng kể từ ngày 05/9/2018 đến hết ngày 31/5/2019
 Phương thức thuê: cho thuê hoạt động.
 Giá trị cho thuê: giá cho thuê bằng 30% giá trị tài sản tại thời điểm định giá.
Cụ thể như sau:
Giá trị
Mức
Thời
Tên tài sản

ĐVT

Nguyên giá
SL

(VNĐ)

gian sử
dụng

trích
khấu
hao/nă
m
(VNĐ)

Giá trị
còn lại tại
ngày ký
kết HĐ
(VNĐ)

định giá
tại thời
điểm ký
hợp đồng

Giá thuê/
tháng
(VNĐ)

cho thuê
hoạt động
(VNĐ)

Tủ cơm ga

chiếc

01

28.560.000

4 năm

20%

5.712.000

5.712.000

190.400

Nồi cơm ga

chiếc

01

6.650.000

1 năm

20%

5.320.000

5.320.000

177.333

Nồi cơm ga

chiếc

02

13.000.000

2 năm

20%

7.800.000

7.800.000

260.000

Nồi cơm ga

chiếc

02

13.000.000

3 năm

20%

5.200.000

5.200.000

173.333

Nồi cơm ga

chiếc

01

6.500.000

4 năm

20%

1.300.000

1.300.000

43.333

Nồi cơm ga

chiếc

05

32.500.000

5 năm

20%

5000.000

166.667

Xe chở cơm

chiếc

02

8.000.000

10 năm

10%

1.000.000

33.333

Xe chở cơm

chiếc

02

16.000.000

6 năm

10%

6.400.000

6.400.000

213.333

Xe chở cơm

chiếc

01

6.650.000

4 năm

10%

3.990.000

3.990.000

133.000

5.840.000

194.667

1.796.000

59.867

910.000

30.333

335.000

11.167

34.000

1.133

140.000

4.667

20.000

667

Bát inoc

chiếc

1.168

canh
Bát inoc
cơm
Thìa inoc
Muôi canh

chiếc
chiếc
chiếc

898

910
335

inoc
Muôi cơm
nhựa
Bàn sản
Muôi inoc
đại

chiếc
chiếc
chiếc

34

14
1

Vợt nan inoc
Muôi canh

chiếc
chiếc

4

80.000

2.667

585.000

19.500

340.000

11.333

39

nhôm
Chậu nhựa
đại

chiếc

17

Mâm nhôm

chiếc

15

150.000

5.000

Dao inoc

chiếc

3

30.000

1.000

Dao sắt

chiếc

10

100.000

3.333

Rá nhôm đại

chiếc

11

330.000

11.000

Kéo

chiếc

8

16.000

533

Rổ nhựa to

chiếc

21

210.000

7.000

Sọt nhựa

chiếc

53

1.060.000

35.333

Ghế nhựa

chiếc

10

20.000

667

Cân đĩa

chiếc

1

200.000

6.667

1.000.000

33.333

100.000

3.333

1.240.000

41.333

150.000

5.000

315.000

10.500

Nồi nhôm

chiếc

10

50l
Nồi nhôm

chiếc

2

30l
Nồi nhôm

chiếc

31

20l
Nồi nhôm

chiếc

5

10l
Nồi nhôm

chiếc

9

16l
Nồi nhôm 5l

chiếc

5

125.000

4.167

Rổ nhôm

chiếc

8

240.000

8.000

Quạt trần

chiếc

1

50.000

1.667

60.000

2.000

150.000

5.000

400.000

13.333

Quạt treo
tường
Thớt gỗ ø40
Tấm alu che

chiếc
chiếc
tấm

2

3
80

TA
Xô rác

chiếc

1

20.000

667

Bàn ăn nhựa

chiếc

48

960.000

32.000

150.000

5.000

Chảo nhôm
trũng

chiếc

5

Máy xay thịt

chiếc

1

500.000

16.667

Bếp ga CN

chiếc

6

600.000

20.000

Ghế inoc

chiếc

6

120.000

4.000

60.098.000

2.003.267

Tổng cộng:

Giá trị hợp đồng gồm 45 mục
Tổng giá trị tài sản tại thời điểm đánh giá: 60.098.000
Định giá cho thuê 01 tháng: 2.003.267
* Thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán và nghĩa vụ thanh toán:
Thanh toán bằng tiền mặt.
- Thời hạn thanh toán: ngày 05/10/2018
- Thanh toán cả năm trọn gói là 18.000.000đ
Số tiền bằng chữ: Mười tám triệu đồng chẵn./.
- Số tiền 18.000.000đ chia cho số học sinh khối lớp 2,3,4,5 đăng ký ăn bán trú,
trừ vào tiền ăn tháng 10/2018.
1.2 Tiền nước uống
Đơn vị cấp nước: Công ty TNHH Quang Hanh- Cẩm Phả- Quảng Ninh
Năm học 2017 - 2018 lượng nước uống học sinh sử dụng là 3.884
bình/1.092hs/năm.
Tổng tiền nước uống học sinh năm học 2017 – 2018:
3.884 bình x 20.000/bình = 77.680.000đ
Tiền nước uống trung bình của 1 học sinh/tháng:
77.680.000/9tháng/1.092hs = 7.903đ
Trên cơ sở thực tế lượng nước học sinh sử dụng từ năm học 2017 – 2018, nhà
trường tính toán cơ sở thu tiền nước uống của học sinh trong năm học 2018 – 2019
như sau:
Tổng số học sinh năm học 2018 – 2019 là: 1.115 học sinh.
Tổng tiền nước sử dụng 1 tháng: 1.115HS x 7.903 = 8.812.000đ
* Dự kiến tiền mua ca uống nước hs:
Mỗi lớp sử dụng 10 ca uống nước /năm học
26 lớp sử dụng số ca uống nước/năm học là: 26
x 10 = 260 chiếc
Số tiền mua ca uống nước 1 năm học là:
260 chiếc x 15.000đ/chiếc = 3 900.000đ
Tiền mua ca uống nước 1 tháng: 3.900.000/9 tháng = 433.000đ
* Dự kiến tiền thuê nhân viên phục vụ nước uống hs:

Nhà trường thuê 02 nhân viên vận chuyển nước đến 26 phòng học, 01 nhân
viên làm nhiệm vụ giao nhận, quản lý bình nước, vệ sinh ca cốc lớp học số tiền là:
600.000đ/tháng/ng
x
3người
=
1.800.000đ/tháng
* Tổng số tiền nước uống trung bình 1 học sinh/tháng:
(8.812.000 + 433.000 + 1.800.000)/1.115hs = 9.905đ/hs/tháng
* Trên cơ sở tính toán trên, nhà trường dự kiến thu tiền nước uống của
học sinh là 10.000đ/hs/tháng
- Kỳ I: thu 4 tháng (thu vào tháng 10/2018)
- Kỳ II: thu 5 tháng (thu vào tháng 1/2019)
1.3. Tiền học tiếng Anh làm quen đối với lớp 1,2
1.3.1 Dự kiến tổng thu 01 tháng như sau

1

1

05

230/248

Mức thu/học
sinh/tháng
70 000

2

2

05

226/238

70 000

T
STT

Khối lớp

Số lớp

TSHS

Thành tiền

15 820 000

16 100 000

456/486
70 000
31 920 000
Tổng
02
10
(30 hs diện
được miễn)
Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác với Công ty Vpbox và quy chế chi tiêu nội bộ
của nhà trường, nhà trường dự kiến sử dụng như sau:
1.3.2. Dự toán chi (ĐVT: đồng)
* Chi trả công ty VPBOX (70% tổng thu/tháng):
31.920.000
x
70% =
22.344.000/tháng
Phần kinh phí 70% sẽ được công ty VPBOX sử dụng vào các việc sau:
+ Trả lương giáo viên giảng dạy.
+ Chi trả công tác quản lý, tuyể n du ̣ng, đào ta ̣o bồ i dưỡng và giám sát giáo viên.
+ Chi trả hoạt động tổ chức, quản lý, bồi dưỡng giáo viên nâng cao chất lượng
dạy và học Phonics – LBUK.
+ Chi phí tài liệu giảng dạy cho giáo viên, giáo cụ hỗ trợ cho mỗi giáo viên để
giảng dạy, tài liệu và văn phòng phẩm phục vụ giảng dạy.
+ Trả tiền bản quyền Phonics – LBUK và nâng cấp điều chỉnh giáo trình và
phần mềm bổ trợ theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT Việt Nam.

+ Trả lương, ăn ở, đi lại cho chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam bồi dưỡng,
tập huấn giáo viên.
+ Trả lương cho các chuyên gia Viêṭ Nam và nước ngoài tham gia vào công
tác nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa giáo trình giảng da ̣y để Phonics–
LBUK đáp ứng chấ t lươ ̣ng đầ u ra theo quy đinh
̣ của Bô ̣ GD&ĐT và yêu cầ u
của phu ̣ huynh ho ̣c sinh.
+ Chi phí các hoa ̣t đô ̣ng giao lưu, Festival, Olympic của ho ̣c sinh, giáo viên.
+ Chi phí cho các kỳ kiểm tra chất lượng học sinh học kỳ I và II trong năm học (in
đề thi, vận chuyển đề thi, lương chấm thi...).
+ Chi phí phần thưởng cho học sinh và khen thưởng động viên giáo viên cuối năm.
+ Chi phí tổ chức báo cáo tổng kết cấp Sở, Phòng hàng năm.
+ Chi phí truyền thông, quảng cáo, in ấn...
+ Chi phí trả lương và ổn định hệ thống các văn phòng đại diện Phonics – LBUK
tại Việt Nam
+ Các chi phí phát sinh liên quan.
* Kinh phí sử dụng tại trường (30% tổng thu/tháng):
31.920.000
x
30% =
9.576.000/tháng.
Dự toán chi cụ thể như sau:
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng : Chịu trách nhiệm, chỉ đạo, quản lý, đôn đốc,
giám sát, kiểm tra, dự giờ, tư vấn, góp ý, làm hồ sơ, sổ sách, trao đổi, phối hợp, rút
kinh nghiệm với công ty Phonics, chỉ đạo, ký duyệt thu - chi nguồn quỹ. Mức chi trả
như sau :
2,5 giờ/ngày x 20 ngày/tháng = 50 giờ/tháng
Số tiền hỗ trợ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tính như sau:
1.390.000 x 3,2% x 50 giờ/tháng = 2.224.000/tháng (1)
Mức hỗ trợ cho 1 cán bộ quản lý: 2.224.000/2 người = 1.112.000/người/tháng
- Thủ quỹ: Thu tiền học, thanh toán lương cho GV, nhân viên và chi bổ sung, sửa
chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy môn tiếng Anh Phonics, thanh toán cho
công ty Phonics bằng hình thức chuyển khoản, mức hỗ trợ như sau:
- Thời gian làm việc thủ quỹ: 1 giờ/ngày x 20 ngày = 20 giờ/ tháng
+ Mức hỗ trợ : 1.390.000 x 2,4% x 20 giờ/tháng = 667.000/tháng
- Kế toán: Lập hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu – chi nguồn quỹ học tiếng Anh
Phonics, mức hỗ trợ như sau:
- Thời gian làm việc kế toán: 1 giờ/ngày x 20 ngày = 20 giờ/ tháng

+ Mức hỗ trợ : 1.390.000 x 2,4% x 20 giờ/tháng = 667.000/tháng
* Tổng mức hỗ trợ cho Thủ quỹ, Kế toán là : 667.000 x 2 người = 1.334.000(2)
- Chi hỗ trợ GVCN lớp: GVCN có trách nhiệm lập danh sách học sinh, giám
sát, quản lý học sinh cùng với GV trực tiếp dạy tiếng Anh, thu tiền học của phụ
huynh, mức chi trả như sau:
- Thời gian quản lý học sinh:
20
phút/tiết x 8 tiết/tháng = 160 phút/tháng = 2,7 giờ/tháng
Mức hỗ trợ cho 01 GVCN như sau:
1.390.000 x 3,2% x 2,7 giờ/tháng = 120.000/người/tháng
* Tổng mức hỗ trợ cho 10 GVCN lớp là:
120.000 x 10 người = 1.200.000/tháng (3)
- Chi cho người thu tiền: Thủ quỹ, kế toán làm nhiệm vụ thu tiền học tiếng Anh
Phonics hàng tháng, thời gian thu tiền học của phụ huynh:
4 ngày/tháng x 8 giờ/ngày = 32 giờ/tháng
Mức hỗ trợ cho người thu tiền như sau:
1.390.000 x 2,4% x 32 giờ/tháng = 1.068.000(4)
- Chi tiền điện:
03 máy chiếu x 250W/giờ x 8 tiết/tháng x 35 phút/tiết x 10 lớp = 35 KW/tháng
03 máy tính xách tay x 150W/giờ x 8 tiết/tháng x 35 phút/tiết x 10 lớp = 21 KW/tháng
03 bộ loa vi tính x 54W/giờ x 8 tiết/tháng x 35 phút/tiết x 10lớp = 7,6 KW/tháng
12 bóng điện x 40W/giờ x 8 tiết/tháng x 35 phút/tiết x 10 lớp =
22,4 KW/tháng
06 điều hòa x 250W/giờ x 8 tiết/tháng x 35 phút/tiết x 10 lớp =
70 KW/tháng
12 quạt trần x 75W/giờ x 8 tiết/tháng x 35 phút/tiết x 10 lớp =
42 KW/tháng
Tổng công suất thiết bị điện sử dụng 1 tháng là:
198 KW/tháng
Chi trả tiền điện mỗi tháng như sau:
198 KW/tháng x 1.713 KW = 339.000/tháng (5)
- Chi khấu hao tài sản:
Căn cứ thực trạng CSVC nhà trường, nhu cầu bổ sung CSVC và khấu hao tài sản
lớp học tiếng Anh Phonics trong năm học 2018 – 2019 như sau:
Diễn giải

Máy chiếu
Giá treo máy chiếu
Loa Vi tính
Mành máy chiếu
Dây máy chiếu 15m
Công lắp đặt thiết bị

ĐVT

bộ
bộ
bộ
chiếc
chiếc
công

Số lượng

01
01
01
01
01
01

Đơn giá (đ)

10.500.000
900.000
750.000
2.050.000
550.000
550.000

Thành tiền (đ)

10.500.000
900.000
750.000
2.050.000
550.000
550.000

Quạt trần
chiếc
03
700.000
2.100.000
Bóng điện tuýp
bộ
08
150.000
1.200.000
Tổng cộng:
18.600.000
Như vậy, trung bình số tiền mỗi tháng chi hỗ trợ cơ sở vật chất, khấu hao tài
sản phục vụ phòng học tiếng anh Phonics là:
18.600.000/9tháng = 2.067.000 /tháng (6)
- Chi hoạt động chung giáo dục:
- Tổ chức các hoạt động giao lưu, ngoại khóa, mua đồ dùng, dụng cụ phục vụ
giảng dạy tiếng Anh Phonics trong năm học 2018-2019, dự kiến mức chi:
1.344.000đ/tháng (6)

THỐNG KÊ MỨC CHI CỤ THỂ 01 THÁNG NHƯ SAU:
ST

Nội dung chi

T

Số giờ

Số
người

Mức chi/
người

Thành tiền

(đồng)

1

Chi công tác quản lí

50 giờ

2

1.112.000

2.224.000

2

Chi thủ quỹ, kế toán

40 giờ

2

667.000

1.334.000

3

Chi giáo viên chủ nhiệm lớp

57 giờ

10

120.000

1.200.000

4

Chi cho người thu tiền

32 giờ

2

534.000

1.068.000

Chi tiền điện

5

198

1.713/

KW/tháng

KW

Hỗ trợ cơ sở vật chất, khấu hao

6

tài sản.
Chi hỗ trợ hoạt động chung

7

giáo dục

339.000

1 lần

2.067.000

2.067.000

1 lần

1.344.000

1.344.000

Tổng tiền

9.576.000

1.4. Tiền học tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài đối với khối 3,4,5
Dự kiến tổng thu 01 tháng như sau:
TSHS đăng
STT Khối lớp
Số lớp
ký

Mức thu/học
sinh/tháng

Thành tiền

1

3

2

72

140.000

10.080.000

2

4

2

54

140.000

7.560.000

3

5

1
28
140.000
3.920.000
Tổng
5
154
140.000
21.560.000
Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Shelton, Quy chế chi tiêu nội bộ
của nhà trường, nhà trường dự kiến sử dụng như sau:
1.4.1. Các khoản chi tại Đơn vị cung ứng giáo viên nước ngoài (85% tổng thu
tiền học tiếng Anh Shelton = 21.560.000 x 85% = 18.326.000), được thực hiện các
công việc sau:
+ Trả lương, chi phí ở, đi lại cho giáo viên nước ngoài.
+ Trả lương giáo viên trợ giảng tại trường: 70.000đ/tiết.
+ Chi trả công tác quản lý, tuyể n du ̣ng, đào ta ̣o bồ i dưỡng và giám sát giáo viên.
+ Chi trả hoạt động tổ chức, quản lý, bồi dưỡng giáo viên nâng cao chất lượng
dạy và học
+ Chi phí tài liệu giảng dạy cho giáo viên, giáo cụ hỗ trợ cho mỗi giáo viên để
giảng dạy, tài liệu và văn phòng phẩm phục vụ giảng dạy.
+ Chi phí các hoa ̣t đô ̣ng của giáo viên.
+ Chi phí cho các kỳ kiểm tra chất lượng học sinh học kỳ I và II trong năm
học (in đề thi, vận chuyển đề thi, lương chấm thi...).
+ Chi phí phần thưởng cho học sinh và khen thưởng động viên giáo viên cuối
năm.
+ Chi phí tổ chức báo cáo tổng kết cấp Sở, Phòng hàng năm.
+ Chi phí truyền thông, quảng cáo, in ấn...
+ Chi phí nghĩa vụ thuế với nhà nước
+ Các chi phí phát sinh liên quan
1.4.2. Chi phí cho nhà trường (15% tổng thu tiền học tiếng Anh Shelton =
21.560.000 x 15% = 3.234.000), được chi vào các mục sau:
(ĐVT: đồng)
* Chi hỗ trợ quản lý của BGH:
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: Trực ngoài giờ chính khóa, chỉ đạo, quản lý,
đôn đốc, giám sát, kiểm tra, dự giờ, tư vấn, góp ý, làm hồ sơ, sổ sách, trao đổi, phối
hợp, rút kinh nghiệm với công ty Shelton, chỉ đạo, ký duyệt thu - chi nguồn quỹ: 20
giờ/tháng.
Mức chi tính sau:
1.390.000 x 3,2% x 16 giờ/tháng = 712.000/tháng (1)
Mức chi cho 1 cán bộ quản lý là: 712.000/2 người = 356.000/người/tháng
* Chi hỗ trợ Thủ qũy, Kế toán làm ngoài giờ:

- Thủ quỹ: Thu tiền học, thanh toán lương cho GV và chi bổ sung, sửa chữa phục
vụ giảng dạy chương trình tiếng Anh Shelton, đối chiếu số lượng học sinh, thanh toán
cho công ty Shelton, mức chi trả như sau:
+ Thời gian làm việc: 45 phút/ngày x 8 ngày = 6 giờ/ tháng
+ Mức lương thêm giờ: 1.390.000 x 2,4% x 6 giờ/tháng = 200.000 đ/tháng
- Kế toán: Lập hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu – chi nguồn quỹ học tiếng Anh
Shelton, mức chi trả như sau:
+ Thời gian làm việc: 45 phút/ngày x 8 ngày = 6 giờ/ tháng
+ Mức lương thêm giờ: 1.390.000 x 2,4% x 6 giờ/tháng = 200.000 đ/tháng
Mức chi cho Thủ quỹ, Kế toán 01 tháng: 200.000 x 2 người = 400.000/tháng (2)
* Chi cho GVCN: 16 GVCN có nhiệm vụ lập danh sách học sinh, giám sát, quản lý
học sinh, thời gian làm thêm giờ được tính như sau:
+ Bàn giao, ổn định HS đầu giờ: 5 phút/tiết x 8 tiết/tháng = 40 phút/tháng
+ Lập danh sách, đối chiếu học sinh hàng tháng: 20 phút/tháng.
40 phút + 20 phút = 6 phút = 1 giờ/tháng
Mức chi trả cho 1 GVCN như sau:
1.390.000 x 3,2% x 1 giờ/tháng = 45.000 đ/người/tháng
Mức chi cho 16 GVCN /tháng: 45.000 x 16 người = 720.000/tháng (3)
* Chi cho người thu tiền:
+ Thu tiền học của phụ huynh: mỗi phụ huynh thời gian thu tiền là 5 phút, như vậy
tổng thời gian thu tiền của 154 phụ huynh:
5 phút x 154 phụ huynh = 770 phút = 12,8 giờ/tháng
Mức chi trả cho người thu tiền (Thủ quỹ, Kế toán) như sau:
1.390.000 x 2.4% x 12,8 giờ/tháng = 427.000/tháng (4)
* Chi tiền điện ngoài giờ chính khóa:
Thời gian học tiếng Anh ngoài giờ chính khóa là:
35 phút/tiết x 1 tiết/tuần x 4 tuần/tháng = 2,3 giờ/tháng
Số thiết bị điện phục vụ học tiếng Anh ngoài giờ chính khóa như sau:
05 máy chiếu
x
250W/ giờ x
2,3 giờ/tháng = 2,9 KW/tháng
05 máy tính
x
150W/giờ x
2,3 giờ/tháng = 1,7 KW/tháng
05 bộ loa vi tính x
54W/giờ
x
2,3 giờ/tháng = 0,6 KW/tháng
10 điều hòa
x
1.100W/giờ x
2,3 giờ/tháng = 25,3 KW/tháng
20 quạt trần
x
75W/giờ
x
2,3 giờ/tháng = 4,3 KW/tháng
30 bóng tuýp
x
40W/giờ
x
2,3 giờ/tháng = 2,8 KW/tháng
Tổng cộng:
37,6 KW/tháng
Số tiền điện sử dụng là: 37,6 KW x 1.713/ KW = 64.000/tháng (5)
* Chi hỗ trợ vệ sinh lớp học ngoài giờ:
Thuê 1 nhân viên vệ sinh làm ngoài giờ, thời gian làm thêm của nhân viên vệ sinh:

0,4 giờ/lớp x 05 lớp/ tuần x 4 tuần/tháng= 8 giờ/tháng.
Số tiền hỗ trợ vệ sinh lớp học:
1.390.000 x 2,4% x 8 giờ/tháng = 266.000/tháng (6)
* Chi hỗ trợ CSVC phục vụ cho việc dạy ngoại ngữ:
Số
STT
Nội dung chi
ĐVT lượng
Đơn giá

Thành tiền

1

Thay bóng điện

bộ

5

150.000

750.000

2

Thay quạt trần

chiếc

1

700.000

700.000

Tổng cộng:
1.450.000
Như vậy, trung bình số tiền mỗi tháng chi hỗ trợ cơ sở vật chất, khấu hao tài sản phục
vụ phòng học tiếng Anh Shelton là:
1.450.000/9tháng = 161.000 /tháng (7)
* Chi hỗ trợ hoạt động giáo dục:
Chi tham gia các hoạt động ngoại khóa tiếng Anh khối 3,4,5 có giáo viên người nước
ngoài tham gia: 484.000/tháng (8)
THỐNG KÊ MỨC CHI CỤ THỂ/THÁNG NHƯ SAU:
ST
T

Nội dung chi

Số giờ

Số
người

Mức
chi/
người
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

1

Chi hỗ trợ quản lý của BGH

18
giờ/tháng

2

356.000

712.000

2

Chi hỗ trợ thủ quỹ, kế toán

12
giờ/tháng

2

200.000

400.000

3

Chi hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm
làm công tác quản lý hs.

1
giờ/tháng

16

45.000

720.000

4

Chi hỗ trợ người thu tiền

12,8
giờ/tháng

2

213.500

427.000

5

Chi tiền điện

37,6
kw/tháng

1.713
/kw

64.000

6

Hỗ trợ vệ sinh lớp học ngoài giờ

8
giờ/tháng

266.000

266.000

1

7

Chi hỗ trợ CSVC phục vụ cho
việc dạy ngoại ngữ (Chi thay thế
thiết bị điện, sửa chữa CSVC ...)

1 lần

8

Chi hỗ trợ hoạt động giáo dục
(tổ chức ngoại khóa, tham gia
giao lưu tiếng Anh...)

1 lần

161.000/
tháng
484.000/
tháng

Tổng cộng:

161.000

484.000

3.234.000

- Hình thức thu chi: Thu chi định kỳ theo từng tháng.
1.5. Tiền học Giáo dục Kỹ năng sống
1.5.1. Dự kiến chi
* Chi cho công tác quản lý
- Chi trả tiền làm thêm giờ cho Hiệu trưởng: Trực ngoài giờ chính khóa, chỉ
đạo, quản lý, đôn đốc, giám sát, ký duyệt thu-chi nguồn quỹ: 1.5 giờ/lớp/tháng
Mức chi tính sau:
1.390.000 x 3,2% x 1.5 giờ/tháng = 66.720/lớp/tháng
- Chi trả tiền làm thêm giờ cho Phó Hiệu trưởng: Trực ngoài giờ chính khóa,
giám sát, kiểm tra, dự giờ, tư vấn, góp ý, trao đổi, phối hợp, rút kinh nghiệm với công
ty: 1.5 giờ/lớp/tháng
Mức chi tính sau:
1.390.000 x 3,2% x 1.5 giờ/tháng = 66.720/lớp/tháng
- Thủ quỹ: Thu tiền học, thanh toán lương cho GV, đối chiếu số lượng học sinh,
thanh toán cho công ty, mức chi trả như sau:
+ Thời gian làm việc: 1giờ/lớp/ tháng
+ Mức lương thêm giờ: 1.390.000 x 2,4% x 1 giờ/tháng = 33.360 đ/lớp/tháng
- Kế toán: Lập hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu – chi nguồn quỹ học kỹ năng sống,
mức chi trả như sau:
+ Thời gian làm việc: 1giờ/lớp/ tháng
+ Mức lương thêm giờ:1.390.000 x 2,4% x 1giờ/lớp/tháng = 33.360 đ/lớp/tháng
- Chi cho GVCN: 01 giáo viên được phân công làm GVCN lớp, có nhiệm vụ
lập danh sách học sinh, giám sát, quản lý học sinh, thời gian làm thêm giờ được tính
như sau:
+ Bàn giao, ổn định HS đầu giờ: 5 phút/tiết x 4 tiết/tháng = 20 phút/lớp/tháng

+ Lập danh sách, điểm danh học sinh hàng ngày, đối chiếu học sinh hàng tháng: 03
giờ/lớp/tháng.
Trung bình 1 GVCN dành thời gian: 3.2 giờ/lớp/ tháng
Mức chi trả cho 1 GVCN như sau:
1.390.000 x 3,2% x 3.2 giờ/tháng = 142.336 đ/người/lớp/tháng
*. Chi tiền điện, nước uống học sinh, tiền vệ sinh ngoài giờ chính khóa
- Chi tiền điện ngoài giờ chính khóa:
Số thiết bị điện phục vụ học 01 tiết tại 01 lớp như sau:
01 bộ máy chiếu x 250 W/ giờ x 0,6 giờ/ tháng = 0,15 KW/ tháng
01 máy tính x 150W/ giờ x 0,6 giờ/ tháng = 0,09 KW/ tháng
01 bộ loa vi tính x 54 W/ giờ x 0,6 giờ/ tháng = 0,03 KW/ tháng
04 quạt trần x 75W/ giờ x 0,6 giờ/ tháng = 0,18 KW/ tháng
06 bóng tuýp x 40 W/ giờ x 0,6 giờ/ tháng = 0,14 KW/ tháng
Tổng cộng: 0,59 KWW x 4 buổi/ tháng x 1,713 KW = 4 040 đ/ lớp/tháng
- Chi hỗ trợ vệ sinh lớp học ngoài giờ:
Thuê 1 nhân viên vệ sinh làm ngoài giờ, thời gian làm thêm của nhân viên vệ sinh:
0,6 giờ/lớp/buổi
Số tiền hỗ trợ vệ sinh lớp học:
1.390.000 x 2,4% x 0.6 giờ/buổi = 20.000đ/lớp/buổi
- Chi tiền nước uống:
Dự kiến 30 học sinh/ lớp x 0.2 lít = 6 lít/ tiết/lớp/buổi x 1000đ = 6000đ/lớp/buổi
*. Chi khấu hao tài sản
Tính theo mức bình quân giá trị thiết bị hiện có của nhà trường.
Số thiết bị sử dụng

ĐVT

Số lượng

Máy chiếu

bộ

01

5.00.000

5.000.000

Quạt trần

Chiếc

04

200.000

800.000

Bộ

06

60.000

360.000

trong phòng học

Bóng điện tuýp

Đơn giá (đ)

Tổng cộng:
Chi khấu hao tài sản: 6.160.000 x 20% = 1.232.000đ/tháng

Thành tiền (đ)

6.160.000

Chi khấu hao tài sản 01 ngày học: 1.232.000đ/ 22 ngày = 56.000/ buổi
Như vậy, số tiền khấu hao tài sản 1 lớp học kỹ năng sống 1 tháng = 56.000 x 4
buổi/lớp/tháng = 224.000đ/tháng
* Chi cơ sở liên kết
+ Trả giáo viên giảng dạy: 01 giáo viên = 150 000đ/tiết/lớp
+ Chi phí quản lý của Công ty: 02 người x 80 000đ/ người = 160 000đ/ tiết/lớp.
+ Chi trả soạn giảng và phần mềm giảng dạy: 500 000đ/ lớp/tháng
+ Chi phí tài liệu giảng dạy cho giáo viên, giáo cụ hỗ trợ cho mỗi giáo viên để giảng
dạy, tài liệu phục vụ giảng dạy: 300 000đ/lớp/tháng
+ Chi in ấn truyền thông: 250 000đ/lớp/tháng.
+ Các chi phí phát sinh liên quan: 130 000đ/ tháng
+ Chi trả xây dựng kịch bản, tổ chức chuyên đề, ngoại khóa, hoạt động chuyên môn:
400 000đ/ lớp
- Tổng chi trả cơ sở liên kết: 1.790. 000đ/lớp/tháng
THỐNG KÊ MỨC CHI CỤ THỂ/THÁNG/ LỚP NHƯ SAU:
DỰ TOÁN CHI
Nội dung chi

STT

Chi quản lý của Hiệu trưởng

1

2

ĐVT

Số
Định
lượng mức chi

Chi cho quản lý
Giờ
1.5

Thành tiền

66.720

66.720

Chi quản lý của Phó Hiệu trưởng

Giờ

1.5

66.720

66.720

Chi cho giáo viên chủ nhiệm

Giờ

1

142.336

142.336

Kế toán

Giờ

1

33.360

33.360

Thủ quỹ

Giờ

1

33.360

33.360

1.010

4.040

Chi trả tiền điện

Chi trả tiền vệ sinh
Buổi
4

Chi tiền nước uống

Buổi

4

7.000

28.000

Chi tiền vệ sinh lớp học

Buổi

4

20.000

80.000

3

Khấu hao tài sản

Phòng

1

224.000

224.000

4

Chi cơ sở liên kết

Tháng

1

1.790.000 1.790.000

TỔNG CHI 1 LỚP/ THÁNG

2. 388.536

1.5.2. Dự kiến thu

1
2

DỰ TOÁN THU/ 1HS/ THÁNG
Số học sinh tham gia học/lớp
30 HS/lớp 35 HS/lớp
(30-34)
(35-39)
Thu 01 học sinh/ 01 tiết học
19.904
17.060
Thu 01 học sinh/01 tháng
79.617
68.243
Làm tròn
80.000
68.000

40 HS/lớp
(40-45)
14.928
59.713
60.000

2. Các khoản chi khác
Ngoài các nội dung chi đã nêu trên, tùy theo tình hình thực tế, Hiệu trưởng có
thể quyết định bổ sung các khoản chi khác phát sinh nhưng phải đảm bảo nguyên tắc
đúng người, đúng việc, tiết kiệm và hiệu quả.
*. ChÕ ®é ph©n phèi sö dông kinh phÝ tiÕt kiÖm
1. Nguyªn t¾c ph©n phèi kinh phÝ tiÕt kiÖm
- Kết thúc năm ng©n s¸ch, kinh phÝ thường xuyªn giao tự chủ tiết kiệm của đơn
vị (do nghỉ hưu, chuyển c«ng t¸c) đựơc sử dụng như sau:
Dïng tối thiểu 70 %, tối đa kh«ng qu¸ 80 % số kinh phÝ tiết kiệm để trả thu nhập tăng
thªm cho c¸n bộ gi¸o viªn nhưng kh«ng vượt qu¸ 01 lần quỹ tiền lương cấp bậc chức
vụ trong năm của toàn trường ( Mức cụ thể do hiệu trưởng quy định).
Số cßn lại được chi vào việc khen thưởng và phóc lợi tập thể.
- TiÕt kiÖm tèi ®a chi th-êng xuyªn
2. Quy ®Þnh vÒ chi tr¶ thu nhËp t¨ng thªm
- Thực hiện theo Hướng dẫn số: 1915/SNV-CC,VC ngày 02/12/2015 của Sở
Nội vụ Quảng Ninh, Quyết định số: 5428/QĐ-UBND ngày 24/08/2015 của Chủ tịch
UBND Thành phố U«ng BÝ về Quy chế đ¸nh gi¸, xếp loại c¸n bộ, c«ng chức, viªn
chức, người lao động thuộc thẩm quyền UBND Thành phố quản lý.
- Căn cứ c«ng văn số: 403/STC-KHNS4 ngày 6 th¸ng 02 năm 2015 của Sở Tài
ChÝnh Về việc sử dụng kinh phÝ tiết kiệm của c¸c cơ quan HCNN.
- Ph-¬ng ph¸p ph©n phèi c¨n cø vµo kÕt qu¶ lao ®éng vµ sù ®ãng gãp cña mçi
c¸ nh©n qua c«ng t¸c b×nh xÐt thi ®ua ph©n lo¹i lao ®éng cña tõng tæ chuyªn m«n theo
c¸c møc A, B, C vµ c¸c hÖ sè ®i kÌm:
+ Hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô:

A ( HÖ sè 1,0)

+ Hoµn thµnh tèt nhiÖm vô:

B ( HÖ sè 0,8)

+ Hoµn thµnh nhiÖm vô:

C ( HÖ sè 0,6)

+ Kh«ng xÕp lo¹i:

( HÖ sè 0)

- §èi t-îng ®-îc chi tr¶ gåm c¸n bé, gi¸o viªn vµ nh©n viªn trong biªn chÕ, kÓ
c¶ hîp ®ång thành phố. C¨n cø kÕt qu¶ ph©n lo¹i, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n thu
nhËp t¨ng thªm ®Ó thanh to¸n.
3. Chi khen thưởng: Chi từ quỹ khen thưởng (Nếu cã nguồn)
Định kú theo kết thóc năm ng©n s¸ch vµ n¨m học, Hiệu trưởng quyết định,
thống nhất cïng BCH c«ng đoàn th-ëng tÕt vµ khen thưởng c¸c danh hiệu thi ®ua, c¸
nh©n đạt thành tÝch như : chiến sỹ thi đua, gi¸o viªn cã häc sinh ®¹t gi¶i cÊp tØnh, cÊp
Thµnh phè, gi¸o viªn dạy giỏi cÊp tr-êng, cÊp Thµnh phè, cÊp TØnh, tổ lao động xuất sắc, tổ
lao động tiªn tiÕn và c¸ nh©n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô, hoµn Thµnh tèt nhiÖm vô,
hoµn thµnh nhiÖm vô vµ c¸ nh©n lao động tiªn tiến.
+ Mức khen thưởng c¸ nh©n: từ 100.000đ ®Õn 500.000 đ
+ Mức chi khen thưởng tập thể từ : 300.000đ ®Õn 500.000 đ
- Hiệu trưởng quyết định khen thưởng đột xuất cho c¸ nh©n cã thµnh tÝch ®Æc
biÖt: Mức chi từ 200.000 đến 500.000đ.
- Th-ëng gi¸o viªn ®¹t gi¶i c¸c cuéc thi chuyªn m«n, nghiÖp vô (Khi kh«ng cã
tiÒn th-ëng cña cÊp trªn): Mức chi từ 100.000 đến 1.000.000đ.
- Chi khen th-ëng tết nguyªn đ¸n, ngày 20-11: mức chi từ 100.000đ/người đến
300.000đ/người (tïy điều kiện thực tế nếu cã nguån).
4. Chi phóc lợi tập thể: Chi từ quỹ phóc lợi (nếu cã nguồn)
- Chi chia tay CBGV chuyển c«ng t¸c, nghỉ hưu : 200.000đ đến 500.000đ
- Chi ®ång phôc cho c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn nhµ tr-êng tõ 1.000.000® ®Õn
1.500.000®/ng-êi(nÕu cã nguån)
- Chi thăm hỏi c¸n bộ gi¸o viªn ốm đau nằm viện, chi hỷ CBCNVC, việc chi
hiếu cho vợ chồng, tứ th©n phụ mẫu con của c¸n bộ gi¸o viªn: Mức chi kh«ng qu¸
200.000đ đến 500.000đ/1 trường hợp.
- Chi hỗ trợ gi¸o viªn đi tham quan các mô hình giáo dục, học tập kinh nghiệm
các trường khác ngoài tỉnh: mức hỗ trợ không quá 300 000đ/ người
*. Nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh néi bé

1. Ngoµi c¸c kho¶n chi cè ®Þnh nh- tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp, c¸c
kho¶n cßn l¹i khi thanh to¸n ph¶i cã ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n chøng tõ hîp lÖ theo quy ®Þnh
hiÖn hµnh.
2. C¸c c¸ nh©n t¹m øng tiÒn ph¶i hoµn t¹m øng ®Çy ®ñ chøng tõ hoÆc tiÒn mÆt
chËm nhÊt lµ 5 ngµy sau khi c«ng viÖc hoµn thµnh.
3. C¸c kho¶n chi phôc vô cho c«ng t¸c b¶o vÖ, vÖ sinh ngoµi chÕ ®é tiÒn c«ng
theo hîp ®ång, cßn ®-îc thanh to¸n thªm b¶o hé lao ®éng, dông cô phôc vô cho b¶o
vÖ vµ vÖ sinh chi theo thùc tÕ chi dïng trªn nguyªn t¾c tiÕt kiÖm.
4. KÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc vµ h-íng dÉn mäi thµnh viªn trong Nhµ
tr-êng thùc hiÖn ®óng chÕ ®é qu¶n lý Tµi chÝnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc vµ c¸c ®iÒu
kho¶n ®· nªu trong quy chÕ nµy.
5. Ngoài các nội dung đã nêu trong quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế hoạt
động của nhà trường thì các nội dung khác có lien quan phải được thực hiện theo văn
bản quy định của nhà nước và của ngành. Nếu cá nhân nào vi phạm quy chế phải chịu
trách nhiệm trước nhà trường và chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của nhà
nước.
PhÇn III- §iÒu kho¶n thi hµnh
1. Quy chÕ nµy ®· ®-îc th¶o luËn t¹i héi nghÞ c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc vµ
ng-êi lao ®éng. §-îc 100 % CBGV, nh©n viªn nhµ tr-êng nhÊt trÝ th«ng qua, cã sù
chuÈn y cña HiÖu tr-ëng vµ Chñ tÞch C«ng ®oµn nhµ tr-êng.
2. Mäi thµnh viªn trong nhµ tr-êng chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghiªm tóc quy
chÕ nµy. Tr-êng hîp cÇn söa ®æi, bæ sung quy chÕ ph¶i ®-îc thùc hiÖn ®óng theo nhquy tr×nh x©y dùng ban hµnh quy chÕ míi.
3. Quy chÕ nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2019 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12
n¨m 2019.
Thay mÆt BCHC§
Chñ tÞch

NguyÔn ThÞ Hoa

Yªn Thanh, ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2019
HiÖu tr-ëng

NguyÔn ThÞ HuyÒn

Phßng GD&§T tp U«ng BÝ
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Tr-êng tiÓu häc yªn thanh
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 04/Q§-THYT

Yªn Thanh, ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2019

QuyÕt ®Þnh
(V/v Ban hµnh quy chÕ chi tiªu néi bé n¨m 2019)
HiÖu tr-êng tr-êng tiÓu häc yªn thanh
- Căn cứ quyền hạn của hiệu trưởng theo điều lệ trường tiểu học ban hành tại
thông tư số 41 ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
- C¨n cø nghÞ ®Þnh sè: 16/2015/N§-CP ngµy 14/02/2015 cña ChÝnh phñ “ Quy
®Þnh quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y biªn chÕ
vµ tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp”
Căn cứ vào Quyết định số 19/QĐ-PGD & ĐT ngày 04/01/2019 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo thành phố Uông Bí “Về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm
2019”.
- C¨n cø Th«ng t- sè: 40/2017/TT-BTC ngµy 28/4/2017 cña Bé Tµi chÝnh Quy
®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ, chÕ ®é héi nghÞ. Vµ c«ng v¨n sè: 5806/UBND-TM3 ngµy
09/8/2017 cña UBND TØnh Qu¶ng Ninh VÒ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é c«ng t¸c phÝ, chÕ ®é
héi nghÞ.
- C¨n cø quyÕt ®Þnh sè: 51/2012 ngµy 16/11/2012 cña Thñ t-íng ChÝnh phñ
- §Ó t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, thùc hiÖn nghiªm chØnh Ph¸p lÖnh
kÕ to¸n vµ LuËt NSNN, thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ, ®ång thêi t¹o quyÒn chñ
®éng cho c¸n bé gi¸o viªn trong nhµ tr-êng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô.
- Theo đề nghị của các ông (bà) Tổ trưởng Tổ văn phòng, tổ tài vụ của trường
tiểu học Yªn Thanh .
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy lµ quy chÕ chi tiªu néi bé cña tr-êng
tiÓu häc Yªn Thanh Thµnh phè U«ng BÝ.
§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.
§iÒu 3: C¸c «ng (bµ) trong ban gi¸m hiÖu, ban chÊp hµnh c«ng ®oµn, bé phËn
hµnh chÝnh, kÕ to¸n vµ héi ®ång s- ph¹m Tr-êng tiÓu häc Yªn Thanh cã tr¸ch nhiÖm
thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn:

HiÖu tr-ëng

Phßng GD&§T ( §Ó gi¸m s¸t);
Kho b¹c Nhµ n-íc ( §Ó gi¸m s¸t);
Nh- ®iÒu 3 ( §Ó thùc hiÖn);
L-u: VT, TVP.

NguyÔn ThÞ HuyÒn

§Ò nghÞ c¸c tæ gãp ý kiÕn:

