
UBND TỈNH KON TUM 

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:         /SGDĐT-KHTC 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

về giá dịch vụ GDĐT (học phí), miễn 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

năm học 2020-2021 

                Kon Tum, ngày        tháng      năm 

 

 

              Kính gửi: 

                                         - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 

                                         - Các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh 
 

Căn cứ Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Kon Tum quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công 

văn số 2579/UBND-KGVX ngày 17/7/2020 về việc triển khai thực hiện các Nghị 

quyết của HĐND tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 10; Sau khi trao đổi với các đơn vị liên 

quan, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số nội dung thực hiện giá 

dịch vụ (học phí), chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 

2020-2021 như sau: 

1. Mức thu giá dịch vụ giáo dục, đào tạo công lập (học phí) 

Mức thu từng cấp học, bậc học thực hiện theo Nghị quyết số 33/2020/NQ-

HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định giá dịch vụ giáo dục, 

đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021. 

2. Về tổ chức thực hiện 

- Tất cả các nội dung liên quan đến công tác thu chi, quản lý, sử dụng học 

phí; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập thực hiện theo các văn bản: 

+ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-

2016 đến năm học 2020-2021; 

+ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

30/3/2016 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP 

ngày 02/10/2015 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. 

- Riêng đối với đối tượng được miễn, giảm học phí và đối tượng được hỗ 

trợ chi phí học tập, khi xác định đối tượng áp dụng thêm các văn bản sau: 

+ Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ  

ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. 

+ Nghị quyết số 71/NQ-CP Ngày 31/5/2018, Chính phủ về một số chính 

sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều; Công văn số 2364/STC-QLNS ngày 

29/8/2018 của Sở Tài chính về việc tổng hợp kinh phí thực hiện các chính sách 

giáo dục năm 2018. 

+ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt danh sách thôn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc và 

miền núi 2016-2020; Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng 
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Chính phủ phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó 

khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2016-2020.  

Các cơ sở giáo dục đưa nội dung chi học phí vào quy chế chi tiêu nội bộ, 

trong đó trích tối thiểu 40% số thu học phí để thực hiện cải cách tiền lương.  

3. Về chứng từ thu  

Thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 01/11/2018 của Chính 

phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và Công 

văn số 2112/UBND-KGVX ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc 

triển khai các phần mềm ứng dụng trong quản lý.  

Trường hợp chưa đủ điều kiện để thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, thì 

tiếp tục thực hiện theo Công văn số 878/CT-THNVDT ngày 06/9/2017 của Cục 

Thuế tỉnh Kon Tum về chứng từ thu giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí).  

4. Về thu học phí không dùng tiền mặt  

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp 

tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 

2021: 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ 

chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí bằng phương thức 

thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di 

động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. 

Sở GDĐT khuyến khích các cơ sở giáo dục các địa bàn còn lại thực hiện 

thu học phí không dùng tiền mặt. 

Các cơ sở giáo dục nên phối hợp với ngân hàng có nhiều địa điểm giao dịch 

ở nhiều địa phương để việc giao dịch thuận lợi. Trước mắt, cơ sở giáo dục công 

lập hợp đồng cụ thể với các đơn vị cung cấp dịch vụ để chi trả phí dịch vụ cho 

các dịch vụ thanh toán điện tử, không để phụ huynh phải trả thêm phí dịch vụ.     

Các văn bản được dẫn chiếu trong hướng dẫn này được đăng tải trên website 

của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Trên đây là hướng dẫn về việc thực hiện giá dịch vụ GDĐT (học phí) và 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021. Trong quá trình 

triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo 

phản ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở 

Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn, bổ sung./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (t/h);  

- TT Tỉnh uỷ (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TC; Sở LĐTBXH (p/h); 

- Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, TP (p/h); 

- KBNN tỉnh, các huyện (p/h); 

- Cục Thuế; các Chi cục thuế huyện, TP (p/h); 

- Phòng TC-KH các huyện, TP (p/h); 

- Phòng Lao động-TBXH huyện, TP (p/h); 

- Website Sở GDĐT (đăng tải); 

- Lưu VT, KHTC. 

                   GIÁM ĐỐC 

                 
   
 

 

 

 

                 Phạm Thị Trung 
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