
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 

V/v xin ý kiến góp ý đối với dự 

thảo Hướng dẫn tạm thời cơ chế 

quản lý thu, chi các khoản thu 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động 

giáo dục   

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

                             

     Kính gửi:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

- Sở Y tế 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

- Cục Thuế tỉnh 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Căn cứ Nghị quyết số 78/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ 

hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ 

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

tỉnh Kon Tum (sau đây gọi là Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND);  

Căn cứ khoản 3(1) Điều 4 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27 tháng 8 

năm 2021 của Chính phủ. Trong đó quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định khung hoặc mức học phí giáo dục mầm 

non, giáo dục nghề nghiệp công lập; quy định chi tiết danh mục các khoản 

thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động 

giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý để 

áp dụng tại địa phương. Đồng thời, khoản 1 Điều 31 Tổ chức thực hiện: Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã 

hội theo thẩm quyền, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn tổ 

chức thực hiện Nghị định này. 

Trên cơ sở thực hiện Phiếu báo số 2012/PB-KGVX ngày 15/7/2021 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp 

Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị liên quan và các địa phương triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND; 

                                           
 (1) 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; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 
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Trong khi chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP nêu trên; Liên ngành Sở Tài chính, Sở Giáo dục 

và Đào tạo xây dựng dự thảo Hướng dẫn tạm thời cơ chế quản lý thu, chi các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở 

giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 Kính đề nghị các các cơ quan, đơn vị khẩn trương nghiên cứu, cho ý kiến 

góp ý đối với  dự thảo, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 13/9/2021, để 

tiếp tục hoàn thiện dự thảo và thực hiện các bước tiếp theo. Trường hợp quá thời 

hạn mà Sở Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được văn bản góp ý thì xem như 

thống nhất dự thảo./.   

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Sở Tài chính (p/h); 

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT; 

- Các phòng CMNV Sở; 

- Website Sở GDĐT (để đăng tải); 

- Lưu VP, KHTC. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 


		2021-09-08T19:45:43+0700


		2021-09-08T20:10:02+0700


		2021-09-08T20:10:01+0700


		2021-09-08T20:10:01+0700


		2021-09-08T20:10:01+0700


		2021-09-08T20:10:01+0700


		2021-09-08T20:12:41+0700




