
       UBND TỈNH QUẢNG NAM       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

#SoKyHieuVanBan                                                  #DiaDiemNgayBanHanh
V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh  
vực giáo dục và đào tạo năm học 2022- 
2023 và chấn chỉnh tình trạng lạm thu  

trong các cơ sở giáo dục. 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, 
TH&THCS trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 1780/SGDĐT-VP ngày 25/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục,  
đào tạo năm học 2022-2023 và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; 
Phòng GDĐT huyện Đại Lộc đề nghị các trường học lưu ý, thực hiện một số nội dung về 
các khoản thu trong năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

1. Đối với thu học phí 
Trong khi chờ Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định khung học phí, mức thu  học phí 

cụ thể đối với năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo, đề nghị các đơn vị giữ ổn định 
mức thu học phí của năm học 2022-2023 bằng mức học phí năm học 2021-2022 đã được 
quy định tại Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về mức thu 
học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2021-2022 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Đồng thời, nhằm đẩy mạnh triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia (theo 
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ) và Đề án phát 
triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam (theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg 
ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ), đề nghị các trường học trong địa bàn huyện, 
tùy vào điều kiện của từng địa  phương, đơn vị thực hiện thanh toán học phí theo phương 
thức không dùng tiền mặt theo Công văn số 2741/BGDĐT-KHTC ngày 29/6/2022 của 
Bộ GDĐT về hướng dẫn thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng 
tiền mặt (có đính kèm). 

2. Đối với các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ 
2.1 Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày  22/11/2011 

của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.  
2.2. Về các nguồn tài trợ 
Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản vận động tài trợ theo  

đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 
GDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;  Công văn 
số 1722/SGDĐT-KHTC ngày 19/11/ 2018 của Sở GDĐT về việc triển  khai thực hiện 
Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT trong các cơ sở giáo dục trên địa  bàn tỉnh Quảng 
Nam. 

3. Đối với những khoản thu khác 
3.1. Bảo hiểm thân thể
 Đây là khoản thu tự nguyện; cha mẹ học sinh có quyền lựa chọn loại hình bảo 
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hiểm, vì vậy không được đưa khoản thu này là khoản thu bắt buộc trong nhà trường. Nhà 
trường tạo điều kiện và phối hợp với các tổ chức  bảo hiểm triển khai thực hiện công tác 
bảo hiểm học sinh, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để đông đảo học sinh tự 
nguyện tham gia, góp phần bảo vệ, chăm  sóc sức khỏe cho học sinh. 

3.2. Bảo hiểm y tế
Tiếp tục thực hiện thu theo năm tài chính. Đồng thời, thực  hiện theo các nội dung 

chỉ đạo tại Công văn số 1442/SGDĐT-VP ngày 27/8/2020 về việc đẩy mạnh thực hiện 
công tác bảo hiểm y tế cho học sinh năm học 2020-2021. Phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học 
sinh tham gia bảo hiểm y tế. 

3.3 Quỹ Đoàn, Đội TNTP Hồ Chí Minh
 Do các tổ chức Đoàn, Đội thu theo quy định hiện hành (tuyệt đối không được thu 

thêm hoặc thu cao hơn mức quy  định). Khoản thu này do các tổ chức nêu trên quản lý 
thu, chi (được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đoàn, Đội từng năm học). 

- Đối với Đoàn phí: Căn cứ Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 
25/11/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc thay đổi 
mức đóng đoàn phí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mức đóng: 2.000 đồng/đoàn 
viên/tháng (đóng 12 tháng) 

- Đối với quỹ Đội: Căn cứ Điểm 2, Phần II Hướng dẫn liên tịch số 01- HD/LT 
ngày 28/02/2018 giữa Tỉnh đoàn và Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam, mức đóng góp không 
vượt quá 2.000 đồng/em/tháng (đóng 9 tháng). 

3.4. Đối với các khoản thu, chi thỏa thuận 
Để phục vụ một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dưỡng, dạy 

học sinh như: tiền chăm sóc học sinh bán trú, tiền ăn trưa đối với lớp học 2 buổi/ngày, 
tiền nước uống,…, theo nhu  cầu của học sinh, cha mẹ học sinh, nhà trường phải thỏa 
thuận trực tiếp với cha mẹ học sinh về chủ trương, mức thu, nội dung chi đảm bảo 
nguyên tắc thu đủ bù chi.  Nhà trường tổ chức thu nhưng phải thực hiện đầy đủ các điều 
kiện sau đây: 

+ Dự toán chi tiết cho các khoản thu, chi. 
+ Công khai bằng văn bản với cha mẹ học sinh để thống nhất mục đích thu, chi. 
+ Chỉ thu khi người nộp tự nguyện (có xác nhận).
+ Nhà trường phải thỏa thuận trực tiếp với cha mẹ học sinh về chủ trương,  mức 
thu, nội dung chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi (có biên bản thỏa thuận) 
+ Sau khi thực hiện, phải được quyết toán đảm bảo nguyên tắc dân chủ và  công 
khai theo quy định. 
+ Thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính theo quy định hiện hành. 
+ Tất cả các khoản thu phải được thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản và 

photocopy gửi đến từng phụ huynh học sinh (nêu rõ những khoản thu theo quy  định, 
thu theo thoả thuận), khi thu phải cấp biên lai hoặc hóa đơn thu tiền cho từng học sinh. 
Mọi hoạt động liên quan về vấn đề thu, chi,... phải xác lập hồ sơ, biên  bản lưu tại 
trường.

+ Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học.
+ Công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo 
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chất lượng và công tác thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 
28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục 
và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;  

+ Hiệu trưởng các trường học chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu tự ý đặt ra các 
khoản thu trái quy định. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các trường học, đồng thời kiến nghị xử lý 
trách nhiệm với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục cấp trên nếu để xảy ra tình trạng 
lạm thu, thu sai quy định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn 
huyện nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này./. 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo và chuyên viên PGDĐT;
- Các trường học;
- Lưu VP.

               TRƯỞNG PHÒNG

               #ChuKyLanhDao
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