UBND TỈNH QUẢNG NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:3587 /SGDĐT-KHTC

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2020

V/v lấy ý kiến tham gia xây dựng
dự thảo Nghị quyết quy định các
khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ
hoạt động giáo dục trong các cơ
sở giáo dục mầm non, phổ thông
và giáo dục thường xuyên công
lập từ năm học 2021 - 2022

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường trung học phổ thông công lập;
- Trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh;
các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.
Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ
phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ
thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2021 - 2022 (dự kiến báo
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề
Quí I năm 2021), Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị:
1. Tổ chức tuyên truyền nội dung dự thảo Nghị quyết (gửi kèm văn bản
này) để xin ý kiến tham gia rộng rãi của nhân dân bằng nhiều hình thức khác
nhau (qua Cổng thông tin điện tử hoặc trang web của địa phương, đơn vị hoặc
qua các giao thức mạng; qua hội nghị, cuộc họp; gửi trực tiếp cho cha mẹ học
sinh ...); hoàn thành trước ngày 31/12/2020;
2. Báo cáo khoản thu, mức thu đơn vị đang thực hiện trong năm học 2020
- 2021 theo Mẫu 01 gửi kèm công văn này.
3. Tổ chức xin ý kiến trực tiếp của 100% cha mẹ học sinh tại hội nghị/họp
cha mẹ học sinh cuối học kỳ I năm học 2020 - 2021 đối với nội dung dự thảo
Nghị quyết, lập Biên bản cho từng lớp (lưu tại đơn vị để phục vụ công tác kiểm
tra, giám sát) và tổng hợp ý kiến tham gia của cha mẹ học sinh theo Mẫu 03 gửi
kèm công văn này1.
Khi tuyên truyền, xin ý kiến cần lưu ý một số nội dung để phổ biến, giải
thích cho nhân dân, cha mẹ học sinh:
- Căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết;
- Cơ sở đề xuất khoản thu và việc tính toán mức thu của mỗi khoản thu,
trong đó nêu rõ: (1) Mức thu tại dự thảo Nghị quyết là mức thu tối đa (không
Trường hợp không tổ chức hội nghị/họp cha mẹ học sinh, đơn vị chủ động xin ý kiến trực tiếp của từng cha mẹ
học sinh trong toàn trường, thu thập thông tin để tổng hợp theo Mẫu 03.
1
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phải là mức thu ấn định, bắt buộc); mức thu cụ thể của từng trường được xác
định trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất dự toán chi giữa cha mẹ học sinh với nhà
trường, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương trong từng
năm học; mức thu cụ thể không được vượt mức thu tối đa; (2) Mức thu tối đa áp
dụng từ năm học 2021 - 2022 và cho nhiều năm học sau nên cần đảm bảo tính
lâu dài, tránh việc phải đề nghị sửa đổi, bổ sung hàng năm;
- Công tác quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ trong nhà
trường; trách nhiệm của nhà trường và cha mẹ học sinh.
Để thuận lợi cho việc tổng hợp ý kiến tham gia trong toàn tỉnh, kịp thời
hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị:
- Các đơn vị trường học (bao gồm cả đơn vị trực thuộc Sở) gửi về Phòng
Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/01/2021: (1) Báo cáo về khoản thu, mức thu
(Mẫu 01); (2) Tổng hợp ý kiến tham gia của cha mẹ học sinh (Mẫu 03);
- Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày
20/01/2021: (1) Tổng hợp báo cáo về khoản thu, mức thu của các đơn vị trường
học trên địa bàn theo Mẫu 02 gửi kèm công văn này (báo cáo của các đơn vị lưu
tại Phòng để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát); (2) Tổng hợp ý kiến tham gia
của cha mẹ học sinh các đơn vị trường học trên địa bàn theo Mẫu 04 gửi kèm
công văn này (tổng hợp của các đơn vị lưu tại Phòng để phục vụ công tác kiểm
tra, giám sát).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện, tổ chức tuyên truyền, xin ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết và gửi các báo
cáo đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

Người ký: Hà Huy Long
Thời gian ký: 25.12.2020 10:04:58 +07:00

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Ngọc Sơn

Mẫu 01
TRƯỜNG/TRUNG TÂM: ...

BÁO CÁO
Khoản thu, mức thu đang thực hiện trong năm học 2020 - 2021
Khoản thu
1. Tổ chức bán trú tại trường
a) Thuê người nấu ăn
b) Quản lý học sinh (mầm non, tiểu học)
c) Tiền ăn
d) Mua sắm vật dụng phục vụ
2. Nước uống
a) Học 01 buổi/ngày
b) Học 02 buổi/ngày
3. Giáo dục trẻ em mầm non ngoài giờ
a) Đón sớm, trả muộn
b) Ngày thứ Bảy
c) Trong thời gian nghỉ hè
4. Học thêm
a) Các môn văn hóa (trung học, thường xuyên)
b) Hoạt động khác sau giờ học chính thức
c) Tin học (tự chọn)
d) Ngoại ngữ (tự chọn)
đ) Học ngoại ngữ có người nước ngoài dạy
5. Thuê phương tiện đưa đón học sinh
6. Chi phí sử dụng điện máy điều hòa lớp học
7. Trông giữ phương tiện tham gia giao thông
a) Xe đạp
b) Xe đạp điện, xe máy điện
8. Vệ sinh chung ngoài lớp học
9. Hoạt động trải nghiệm

Đơn vị tính

Mức thu

đồng/HS/tháng
đồng/HS/tháng
đồng/HS/tháng
đồng/HS/năm
đồng/HS/tháng
đồng/HS/tháng
đồng/trẻ/tháng
đồng/trẻ/ngày
đồng/trẻ/tuần
đồng/HS/giờ dạy
đồng/HS/giờ dạy
đồng/HS/giờ dạy
đồng/HS/giờ dạy
đồng/HS/giờ dạy

đồng/HS/tháng
đồng/HS/tháng
đồng/xe/tháng
đồng/xe/tháng
đồng/HS/tháng
đồng/HS/năm
....., ngày ... tháng ... năm ...
HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu 02
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: ...

TỔNG HỢP
Khoản thu, mức thu đang thực hiện trong năm học 2020 - 2021

Khoản thu

Số đơn vị
tổ chức thu

Mức thu

Đơn vị tính
Cao nhất

1. Tổ chức bán trú tại trường
a) Thuê người nấu ăn

đồng/HS/tháng

b) Quản lý học sinh (mầm non, tiểu học)

đồng/HS/tháng

c) Tiền ăn

đồng/HS/tháng

d) Mua sắm vật dụng phục vụ

đồng/HS/năm

2. Nước uống
a) Học 01 buổi/ngày

đồng/HS/tháng

b) Học 02 buổi/ngày

đồng/HS/tháng

3. Giáo dục trẻ em mầm non ngoài giờ
a) Đón sớm, trả muộn

đồng/trẻ/tháng

b) Ngày thứ Bảy

đồng/trẻ/ngày

c) Trong thời gian nghỉ hè

đồng/trẻ/tuần

Thấp nhất

Bình quân
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Khoản thu

Số đơn vị
tổ chức thu

Mức thu

Đơn vị tính
Cao nhất

Thấp nhất

4. Học thêm
a) Các môn văn hóa (trung học, thường xuyên)

đồng/HS/giờ dạy

b) Hoạt động khác sau giờ học chính thức

đồng/HS/giờ dạy

c) Tin học (tự chọn)

đồng/HS/giờ dạy

d) Ngoại ngữ (tự chọn)

đồng/HS/giờ dạy

đ) Học ngoại ngữ có người nước ngoài dạy

đồng/HS/giờ dạy

5. Thuê phương tiện đưa đón học sinh

đồng/HS/tháng

6. Chi phí sử dụng điện máy điều hòa lớp học

đồng/HS/tháng

7. Trông giữ phương tiện tham gia giao thông
a) Xe đạp

đồng/xe/tháng

b) Xe đạp điện, xe máy điện

đồng/xe/tháng

8. Vệ sinh chung ngoài lớp học

đồng/HS/tháng

9. Hoạt động trải nghiệm

đồng/HS/năm

(Ghi chú: Mức thu bình quân = Tổng các mức thu của khoản thu/Số trường tổ chức thu)
....., ngày ... tháng ... năm ...
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Bình quân

Mẫu 03
TRƯỜNG/TRUNG TÂM: ...

TỔNG HỢP
Kết quả lấy ý kiến tham gia của cha mẹ học sinh đối với Dự thảo Nghị
quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục

I. Kết quả xin ý kiến tham gia
TT
1
2
3
4
5
6

Nội dung

Số lượng

Tỷ lệ %
(so với tổng số)

Lớp tổ chức xin ý kiến
Cha mẹ học sinh được xin ý kiến
Cha mẹ học sinh đồng ý hoàn toàn
Cha mẹ học sinh đồng ý nhưng đề nghị
sửa đổi, bổ sung
Cha mẹ học sinh có ý kiến tham gia
Cha mẹ học sinh không đồng ý
II. Tổng hợp ý kiến tham gia
1. Ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung:

TT

Nội dung

1

Về khoản thu

2

Về mức thu

3

Về nội dung khác

Ý kiến
1...
1...
1...

Lưu ý: Tổng hợp theo nội dung tham gia, không tổng hợp theo người tham gia.

2. Ý kiến/lý do không đồng ý (với Nghị quyết hoặc khoản thu, mức thu …)
1…
....., ngày ... tháng ... năm ...
HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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Mẫu 04
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: ...

TỔNG HỢP
Kết quả lấy ý kiến tham gia của cha mẹ học sinh đối với Dự thảo Nghị
quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
I. Kết quả xin ý kiến tham gia
TT
1
2
3
4
5
6
7

Nội dung

Số lượng

Tỷ lệ %
(so với tổng số)

Trường/trung tâm tổ chức xin ý kiến
Lớp tổ chức xin ý kiến
Cha mẹ học sinh được xin ý kiến
Cha mẹ học sinh đồng ý hoàn toàn
Cha mẹ học sinh đồng ý nhưng đề nghị
sửa đổi, bổ sung
Cha mẹ học sinh có ý kiến tham gia
Cha mẹ học sinh không đồng ý
II. Tổng hợp ý kiến tham gia
1. Ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung:

TT

Nội dung

1

Về khoản thu

2

Về mức thu

3

Về nội dung khác

Ý kiến
1...
1...
1...

Lưu ý: Tổng hợp theo nội dung tham gia, không tổng hợp theo đơn vị trường.

2. Ý kiến/lý do không đồng ý (với Nghị quyết hoặc khoản thu, mức thu …)
1…
....., ngày ... tháng ... năm ...
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

