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HƯỚNG DẪN 

Thực hiện mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 

hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập 

trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ 

trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 1067/UBND-KGVX ngày 07/8/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Hướng dẫn số 2436/HD-SGDĐT ngày 17/8/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện mức thu các khoản thu dịch 

vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công 

lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để công tác thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện đồng nhất, 

đúng quy định, UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các 

xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau: 

 I. YÊU CẦU 

Thực hiện theo Điều 2 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Quy định mức thu các khoản thu dịch 

vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công 

lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 II. NỘI DUNG  

 1. Mức thu, các khoản thu 

 Thực hiện theo Điều 3 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND; tại điểm 1 

khoản I Điều 3 “Tiền phục vụ hoạt động bán trú (trừ học sinh bán trú theo 

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó 

khăn; Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non). Riêng khoản “Tiền trông học 

sinh buổi trưa” đối với cấp mầm non tại các thôn, xã vùng đặc biệt khó khăn 

được áp dụng theo quy định, do tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP chưa quy định 

hỗ trợ nội dung này. 

  



 

 

2 

 2. Lập dự toán, thẩm định và phê duyệt 

2.1. Lập dự toán thu, chi 

2.1.1. Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thành lập Tổ giúp 

việc gồm: Đại diện Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn các khối lớp, giáo 

viên chủ nhiệm, kế toán. Tổ giúp việc xây dựng danh mục và dự toán thu, chi 

của từng khoản dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục trên cơ sở các căn 

cứ sau: 

- Mức thu, nội dung thu thực hiện theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-

HĐND; 

- Các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục để thực hiện hoạt 

động dạy và học của các cấp học; 

- Tình hình thực tế, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. 

Việc thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

ngoài học phí tại các cơ sở giáo dục phải lập dự toán riêng và xây dựng phương 

án sử dụng gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; đồng thời phải 

được ghi chép, quản lý thống nhất qua hệ thống sổ sách kế toán và được chi tiêu 

theo quy định quản lý tài chính hiện hành. 

2.1.2. Thống nhất trong Hội đồng trường, thông tin tới tập thể cán bộ, 

giáo viên nhà trường về dự thảo mức thu, mức chi, đối tượng thu và đối tượng 

hưởng lợi, hình thức tổ chức huy động đóng góp. Từ đó xác định cụ thể nội 

dung mức thu, chi phù hợp nhằm đảm bảo các điều kiện phục vụ cho học sinh 

với chi phí tiết kiệm nhất, mức thu thấp nhất. 

2.1.3. Xin ý kiến góp ý của Ban đại diện phụ huynh học sinh trường (hiện 

tại) về dự thảo mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 

dục bằng văn bản (mẫu số 01). 

2.2. Tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh học sinh 

Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo tới phụ huynh học sinh dự thảo 

các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và xin ý kiến ghi rõ 

đồng ý hay không đồng ý hoặc có ý kiến khác bằng văn bản (mẫu số 02).  

Trường hợp phụ huynh học sinh vắng mặt thì gửi dự thảo mức thu các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục để xin ý kiến phụ huynh 

vào văn bản dự thảo và gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm tổng hợp.  

Những khoản phụ huynh không đồng ý hoặc đồng ý với mức khác, cơ sở 

giáo dục tiếp tục nghiên cứu, xem xét và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện 

thực tế của đơn vị; các ý kiến được phản ánh đầy đủ trong biên bản họp, làm cơ 

sở để cơ quan quản lý giáo dục thẩm định. 

2.3. Lập hồ sơ trình thẩm định  

Các trường mầm non, tiểu học, THCS, PTDT bán trú, TH&THCS lập tờ 

trình đề nghị phê duyệt các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo 
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dục của năm học 2021-2022 gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để thẩm 

định, phê duyệt. 

Hồ sơ gồm:  

- Tờ trình đề nghị phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ 

trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí năm học 2021-2022 bản gốc (mẫu số 03). 

- Dự toán thu, chi các khoản thu. 

- Biên bản họp Hội đồng trường, Ban đại diện phụ huynh học sinh trường 

về dự thảo mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

ngoài học phí năm học 2021-2022. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kiểm tra 

bản gốc, lưu bản scan; cơ sở giáo dục lưu bản gốc (mẫu số 01) 

- Biên bản họp phụ huynh học sinh từng lớp. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

kiểm tra bản gốc, lưu bản scan, cơ sở giáo dục lưu bản gốc (mẫu số 02).  

2.4. Thẩm định, phê duyệt nội dung, mức thu  

Căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội của các xã, thị trấn, sự phù hợp giữa 

các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn, mặt bằng chung về thu nhập của người 

dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu hồ sơ trình duyệt của các đơn vị để 

phê duyệt cụ thể mức thu của từng khoản thu (có trong danh mục và không vượt 

mức quy định tại Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND) đối với từng cơ sở giáo 

dục, văn bản thẩm định (mẫu số 04). 

Chậm nhất 03 ngày làm việc, sau khi nhận được văn bản của cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện công khai mức thu của 

từng khoản thu theo quy định hiện hành (Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), niêm yết công khai tại 

bảng tin của đơn vị và thông báo tới phụ huynh học sinh, làm cơ sở cho công tác 

kiểm tra, giám sát.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

Chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện về chỉ đạo thực hiện trên 

địa bàn; phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tuyên 

truyền, phổ biến công khai quy định về các khoản thu trong nhà trường để nhân 

dân và phụ huynh học sinh biết; 

Thành lập Tổ thẩm định các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt 

động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc; tổ chức kiểm tra việc thực 

hiện thu, chi tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.  

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hạch toán kế toán và kiểm tra việc thực hiện 

các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo 

dục trực thuộc trên địa bàn huyện.  

Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện các khoản thu báo cáo UBND 

huyện. 



 

 

4 

2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả công tác 

tuyên truyền, phổ biến quy định về các khoản thu trong nhà trường trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân và phụ huynh học sinh biết.  

3. Đối với các cơ sở giáo dục 

Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện công khai thu, chi và quyết toán các 

khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục theo các quy định hiện 

hành. Khuyến khích các cơ sở giáo dục phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện (Argibank) để các phụ huynh học sinh thực hiện các 

khoản đóng góp qua tài khoản tại ngân hàng.  

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện về việc 

triển khai mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục 

ngoài học phí của đơn vị trước cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp. 

Khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ sở giáo dục công khai các 

khoản thu, mức thu của từng khoản thu được duyệt trước tập thể Hội đồng nhà 

trường, tổ chức thông báo tới phụ huynh học sinh trước khi thu, thực hiện chi 

đúng mục đích, nội dung chi; kết thúc năm học kinh phí còn dư chuyển sang 

năm học sau tiếp tục thực hiện; riêng học sinh lớp cuối cấp nếu, thực hiện hoàn 

trả cho cha mẹ học sinh. 

Có phương án bố trí và phục vụ học sinh cho phù hợp khi triển khai dịch 

vụ, tránh gây ra tâm lý không tốt đối với học sinh, nhất là học sinh không tham 

gia các dịch vụ.  

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ  hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên 

địa bàn huyện. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các 

nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT, PGDĐT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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