
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 các khoản 

thu, chi trong cơ sở giáo dục và đào 

tạo công lập năm học 2022-2023 

                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 Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; 

Căn cứ Công văn số 2153/BGDĐT-KHTC ngày 24/5/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

năm học 2022-2023; 

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-

2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ vào các văn bản quy định hiện hành, Sở Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo (GDĐT) công lập thực hiện công tác 

thu, chi năm học 2022-2023 như sau: 

1. Về học phí  

Hiện nay, Bộ GDĐT đang trình Chính phủ điều chỉnh lộ trình học phí năm 

học 2022-2023, do đó Ủy ban nhân dân tỉnh chưa trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định về mức học phí năm học 2022-20231. Trong thời gian chưa có ý kiến 

của cấp có thẩm quyền, các cơ sở GDĐT công lập tạm thời chưa thu học phí giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2022-2023. 

Việc tổng hợp chính sách miễn, giảm học phí trong năm 2022, năm 2023 

để báo cáo với cơ quan tài chính: trước mắt các đơn vị tổng hợp báo cáo theo 

mức học phí năm học 2021-20222. Đối với đối tượng được hỗ trợ chi phí học 

tập: thực hiện theo Điều 18 Nghị định 81/2021/NĐ-CP, mức hỗ trợ là 150.000 

đồng/tháng theo khoản 10 Điều 20 Nghị định 81/2021/NĐ-CP.  

Các cơ sở giáo dục công lập đưa các nội dung chi học phí và các nguồn 

kinh phí cấp bù cho đối tượng được miễn giảm vào quy chế chi tiêu nội bộ, trong 

                                           
1 Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh về việc chưa trình dự thảo Nghị quyết 

Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 
2 Mức học phí tại Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 

và không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 
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đó trích tối thiểu 40% tổng nguồn (thu học phí và kinh phí được cấp bù) để thực 

hiện cải cách tiền lương. 

2. Về các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học 

phí của cơ sở giáo dục công lập 

Các cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo 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; Công văn số 1694/LN ngày 

14/9/2021 của Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính hướng dẫn tạm 

thời công tác 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. 

Các đơn vị lưu ý đảm bảo việc xây dựng dự toán thu, chi theo quy trình 

thực hiện đã được hướng dẫn tại Công văn số 1694/LN ngày 14/9/2021 của Liên 

ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính3.    

3. Về bảo hiểm y tế học sinh 

Thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số 50/HDLN-SGDĐT-BHXH ngày 

26/8/2022 của liên ngành Sở GDĐT và Bảo hiểm xã hội tỉnh về thực hiện bảo 

hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023.  

4. Về quỹ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS) 

Các cơ sở giáo dục công lập và BĐDCMHS thực hiện đúng quy định tại 

Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT ban hành 

Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nhà trường không được lợi dụng danh 

nghĩa BĐDCMHS để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 

55/2011/TT-BGDĐT; không được thông qua BĐDCMHS để thực hiện các 

dịch vụ, liên doanh, liên kết, sử dụng tài sản công trái quy định. 

BĐDCMHS chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của 

BĐDCMHS, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ 

học sinh. 

BĐDCMHS không được thu các khoản: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà 

trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông 

                                           

3 Tại phần I. Nguyên tắc thực hiện: 

1. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục quy định mức thu tối đa (Chi tiết 

tại phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND): Căn cứ nhu cầu của cha mẹ học sinh, các 

cơ sở giáo dục công lập xây dựng dự toán thu,  chi, thông qua Hội đồng trường (đối với các cơ sở giáo 

dục công lập có Hội đồng trường), thỏa thuận với cha mẹ học sinh thống nhất mức thu từng khoản thu 

(có biên bản) đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương. 

2. Các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục quy định mức thu theo thỏa thuận 

(Chi tiết tại phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND): Căn cứ nhu cầu của cha mẹ học 

sinh, các cơ sở giáo dục công lập xây dựng dự toán thu, chi, thông qua Hội đồng trường (đối với các 

cơ sở giáo dục công lập có Hội đồng trường), xin ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý có thẩm 

quyền theo phân cấp để thỏa thuận với cha mẹ học sinh về mức thu cụ thể phù hợp với điều kiện thực 

tế của từng đơn vị, địa phương. 
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của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học 

cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; 

hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, 

nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. 

5. Các khoản thu, chi về huy động xã hội hóa 

5.1. Về thu, chi tài trợ: Thực hiện theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT 

ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân. 

Trước khi thực hiện, cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch vận động tài 

trợ, thông qua Hội đồng trường (Điều 14 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT); trình 

cơ quan quản lý (Sở GDĐT, Phòng GDĐT theo phân cấp) thẩm định, phê duyệt 

(Điều 5 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT); thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ (Điều 6 

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT). 

Khi sử dụng khoản tài trợ, cơ sở giáo dục phải lập kế hoạch sử dụng 

khoản tài trợ, niêm yết công khai để lấy ý kiến góp ý (nếu có), thực hiện đúng 

mục đích; tiêu chuẩn, định mức quy định; trình tự, thủ tục xây dựng, mua sắm, 

đấu thầu (Điều 7 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT). 

Sau khi thực hiện, cơ sở giáo dục phải báo cáo tài chính và công khai tài 

chính (Điều 8 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT). 

5.2. Về thu, chi học bổng, trợ cấp: Thực hiện theo Thông tư số 

35/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011 của Bộ GDĐT quy định về trao và nhận 

học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân. 

6. Về khoản thu theo đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh 

doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết 

Trường hợp đơn vị có nhu cầu sử dụng tài sản công (như căn tin, hồ bơi, 

sân bóng đá, nhà làm việc …) để cho thuê,  liên  doanh,  liên kết, đề nghị lập Đề 

án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết 

trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định tại Nghị định 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Thông tư số 144/2017/TT-

BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị 

định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; Công văn số 2694/STC-QLGCS 

ngày 23/7/2020 của Sở Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng 

tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết. 

Việc thu, chi thực hiện theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

7. Công tác quản lý, báo cáo: Đơn vị thực hiện các nguồn thu nêu trên 

phải theo dõi, quản lý, sử dụng, hạch toán, báo cáo tài chính định kỳ cùng với 

nguồn Ngân sách Nhà nước, cụ thể hóa nội dung liên quan vào Quy chế chi tiêu 
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nội bộ của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản 

hướng đãn thực hiện. 

Các cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện quy định thanh toán không dùng 

tiền mặt; tăng cường ứng dụng các phần mềm trong quản lý để thực hiện quy 

định về hóa đơn điện tử4; chịu trách nhiệm giải trình về mức thu; không tổ chức 

thu dồn nhiều khoản thu vào đầu năm học.    

8. Thực hiện công khai tài chính    

Các cơ sở GDĐT thực hiện công khai đầy đủ nội dung theo quy định tại 

Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân (trong đó có quy định công khai về tài chính).  

9. Công tác kiểm tra, thanh tra 

Sở GDĐT và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, thanh tra việc thực 

hiện các khoản thu, chi trong trường học theo phân cấp quản lý; Xử lý nghiêm 

người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập để xảy ra lạm thu.  

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

website của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bản dẫn chiếu được sửa đổi, 

bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành 

phố và Thủ trưởng các cơ sở GDĐT công lập nghiêm túc triển khai thực hiện./.   

 

 

                                           
4 Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; 

Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện. 78/2021/TT-

BTC; 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 (như phần mềm quản lý kế toán, phần mềm quản lý tiền lương, phần mềm quản lý 

tài sản công và các phần mềm, ứng dụng hữu ích khác). 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (t/h);  

- TT Tỉnh uỷ (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TC; Sở Lao động-TBXH (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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