
  

UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Số:         /UBND-VP 
V/v chấn chỉnh thực hiện các khoản thu 

đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các 

điều kiện thực hiện chương trình giáo 

dục phổ thông mới. 

Sầm Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

   Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 2852/SGDĐT-KHTC ngày 09/9/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu 

năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông mới. 

Để chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm 

bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, UBND thành 

phố yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND 

các xã, phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tập trung các nguồn lực để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang 

thiết bị trường lớp học, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ 

thông mới. 

2. Ưu tiên bố trí các nguồn lực để huy động và phân bổ ngân sách cho 

giáo dục đảm bảo chi thường xuyên (tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất 

lương và các hoạt động giảng dạy, học tập…) cho các cơ sở giáo dục theo đúng 

quy định của Nhà nước. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và 

đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo 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. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế 

hoạch tiếp tục tổ chức quán triệt và hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa 

bàn thực hiện nghiêm túc Công văn số 2448/SGDĐT- KHTC ngày 10/8/2020 

của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài 

ngân sách trong các trường học năm học 2020 - 2021. Trên cơ sở đề nghị của 

các trường (Mầm non, Tiểu học, THCS, GDNN-GDTX) và tình hình thực tế của 

địa phương, tổ chức thẩm định các khoản thu phục vụ học sinh (thu dịch vụ tự 



  

nguyện) và khoản thu tài trợ (vận động xã hội hóa) làm cơ sở cho các nhà trường 

triển khai, thực hiện.  

4. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi 

trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các 

đơn vị trường học và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên 

địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu, thu không đúng quy định. Nghiêm cấm việc 

lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài 

quy định theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

Văn phòng HĐND&UBND thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó 

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Quốc Đạt để các đơn vị biết và thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Thành ủy – HĐND thành phố (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố (để b/c); 

- Lưu: VT, VP(Văn). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Nguyễn Thị Phương Thanh 
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