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S6: fl4'UBND-GD&DT
V/v thu chi dâu näm hçc cüa cãc truOng
Mâm non, Tiêu hçc và THCS cong 1p
nam hoc 2020-2021.

Hoâng Mcii, ngày,47 tháng / I nám 2020

Kinh gui:
- TruOng các phông: Tài chInh-Kê hoach, Giáo dic và Dào tao;
- Hiu tru&ng các trutng Mâm non, Tiêu hpc, Trung h9c co sO
cong 1p thu5c Qun.
Sau khi xemxét dé nghj cUa Twang phông Giáo dpc và [Mo tao, TruOng
phông Tài chinh-Kê hoach (ti các van ban so 7 1/flr-PGD&DT ngày 15/10/2020
cüa phông Giáo duc vâ Dâo tao và so 182iTcKH-NS, 184iTCK1-1-NS, 185/TCKH-NS
ngày 12/10/2020 cüa phông Tài chInh-Kê hoach), ti phiên hpp ngây 26/10/2020,
tp the lânh dao UBND Qun thông nhât mt so ni dung thu, chi nãrn hyc 2020202 1, cv the nhu sau:
1. Nguyen tAc:
- Nguyen t&c thu, scr dvng các khoán thu khác trong các trutng cOng 1
cap hoc Mâm non, Tiêu hoc, Trung hoc CO SQ thuc qun Hoâng Mai phái dáth
bâo dung quy djnh tai Quyêt djnh sO 51/2013/QD-UBND ngây 22/11/2013;
Quyêt djnh sO 04/2018/QD-UBND ngãy 23/01/2018 cüa UBND thành phô Ha
Ni; Thông Ui so 16/2018/TT-BGDDT ngày 03/8/20 18 cüa B5 Giáo dvc vã [Mo
tao; Cong van so 2687/SGDDT-KHTC ngày 25/8/2020 cua SO Giáo dvc va [Mo
tao Ha Nôi:
- Darn bâo chat the, minh bach trong thirc hin các khoán thu khác theo
dung quy djnh cUa pháp 1ut.
- Các khoán tài trcy, vin trci, qua biu, tang tai các co so giáo dvc thvc hin
theo quy djnh ti Thông tu so 16/2018/TT-BGDDT ngày 03/8/2018 dam bão
nguyen täc tr nguyen, cOng thai, rninh bach, thông quy djnh rnüc tài trq binh
quân, không quy djnh rnrc tãi trcl tOi thiêu. Tuyt dôi thông lçii dung viêc tãi tra
cho giáo dvc dé ép buc dông gop.
- Kip thbi h trq các truOng hcxp hoc sinh có hoân cãnh khó khan darn bão
it cã h9c sinh duçxc di hoc day dii
2. Các khoán thông duoc thu:
- Tuyt d& thông thrc hin thu khoãn dOng gop t1r nguyen dC sü'a chfla
nhô hoc rnua sam thiêt bj cüa nhà tnthng theo quy trinh 4 buOc da dupt quy
dinh tai Diêu 11 cüa Quy djnh ban hành kern theo Quyêt djnh sO 51/2013/QDUBND.
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- Ban dai diêri cha mc hoc sinh chi thrqc thu các khoàn phyc vi trirc tip
cho hoat dng cOa Ban dai din cha mc h9c sinh, thông dugc phép thu 7 khoãn
theo quy djnh cüa Sà Giáo diic và Dào tao Ha Ni gôrn: Báo v co so vöt chat
cüa nhà trutng, bão dam an ninh nba tnthng; Trông coi phu'ong tin tham gia
giao thông cUa hpc sinb; V sinh lOp hoc, v sinh tru'ông; Khen thutng can b
quãn 19, giáo viên vâ nhân vién nhâ trutng, Mua sam may móc, trang thiét bj, do
dung dy h9c cho tnthng, lOp h9c ho*c cho can b quán 19, giáo viên và nhân
vién nba truàng, Ho trq cong tác quãn 19, to chCrc day hc va các hoat dông giáo
dic; Süa chita, nâng cap, xây diyng mdi các cong trmnh cUa nhà truè'ng.
3. Nàm hoc 2020-2021:
- Thu theo quy djnh, gm: Hpc phi (Mám non, THCS); Bào him Y th (Tiéu
hoc, THCS) dirih müc thu theo quy djnh.
- Nhng khoàn thu phái thOa thun vdi cha, me h9c sinh:
+ Phuc vu bàn trU (tiên an, chain soc ban tn, trcing thiet bjphyc vu ban tn);
+ Hpc phm;
+ Nu'Oc uông hpc sinh;
+TrOng gi& h9c sinh ngoâi gRi hpc chinh khóa (Tiéu hQc) và ngày thu bay (hQc
phi, tién an);
+ An séng (tin an, ho tro' an sang,);
- Thu do cha mc hçc sinh tir nguyen dóng gop cho boat dng Ban dai diên
cha me hoc sinh: Müc üng h ur nguyen khOng qua 500.000 dOng/hoc sinhlnàm
hoc (MOm non, Tiéu hoc, THcS).
- Riêng lam quen ting Anh (Márn non); nAng khiêu (mza, dan, vô, vi); 17
nãng sOng, lam quen TDYF 10 mon phOi hgp; h9c 2 buOi/ngãy, bô tro ngoai ngü
(Tiéu hoc, THC'S); dy them, hoc them (TI-Ic's), có van bàn riêng sau khi xem xét báo
cáo kêt qua cOa các dun vj.
4. Giao nhiêm vu các don vi:
- P/thug Tâi chInh-KJhoçieh:
+ HirOng dn các truông Mãm non, Tiêu hoc, Trung hoc Co sO cong 1p
thuc Qun xây dvng dr toán thu, chi các khoán thu trong nba truông nãm hoc
2020 - 2021 darn bão thu dU chi.
+ Phôi hop vOi phèng Giáo duc và Dáo tao kiêm tra h so thu, chi và tmnh
hInh thu chi dâu nam hoc tai các nhà trnbng.
- P/thug Giáo dye Wi Dào 4w:
± Chi dao các trutng nghiêrn tüc thçrchin các van bàn chi dao cOa Bô
Giáo duc vá Dào tao; UBND Thành pho ye diêu hãnh giá vá thLrc hin các khoàn
thu trong linh vçrc giáo dic dào tao.
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+Chi dao các trubng thijc hin vic giãn thbi gian thu, thông t chüc thu
gp nhiêu khoan thu trong cüng môt thôi diem, thuc hin dày dü chê d quán 19
tài chInh theo quy djnh.
+ Thành 1p doàn kim tra tInh hinh thu chi dku nãrn h9c tai các tru&ng;
kjp thôi chân chinh tInh trang lam thu hoac thu các khoán trái quy djnh và báo
cáo UBND Qun xü 19 nghiêm dôi vOi Hiu truâng nh&ng co so giáo dvc thuc
hin thu chi không dñng quy djnh.
- Hiêu tru'd'ng cac tru'àng cong 1pMen non, Titlu hpc, Trung hpc cc s&
thuOc Quân:
+ T chüc quán triêt va ph bin tOi toàn th can bô, giáo viên, nhân viên
nhà truOng, cha mc hpc sinh ye CáC van bàn chi dao thu chi cüaThành phô, SO
Giáo duc và Dào tao Ha Nôi va UBND quân Hoàng Mai; niêm yet cong thai các
van bàn chi dao.
Ph& hqp vOi các don vj lien quan thkxc hin thu hçc phi và các Ichoán thu
khác bang phu'cing thüc thanh toán thông dung tién rn.t.
+ Thkrc hiên theo dOi, ghi sá k toán dy ctü kjp thOi cac khoán thu khác tai
don vi dam bào dung the d.
+ Thixc hin nghiêm the Lut Ngân sách Nhà nutc ngày 25/6/2015; Lu@
K toán ngày 20/11/20 15 và CáC van bàn quy djnh the d tài chInh, kê toán hiên
hành.
+ CO ch do min, giám các khoán thu khác phü hgp dôi vOl h9c sinh dir
chInh sách hoc có khO khan ye kinh té. Tuyt dôi thông duct dé hpc sinh vi g
dinh kho khan không co tiên dong gop ma phai bo hoc Thut hién viêc giãn thoj
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gian thu, không tO chüc thu gop nhiêu khoán thu trong cüng mt thOi diem.
+ Chiu trách nhiêm truOc UBND Quân, phông Giáo dvc và Dào tao v
thuc hin cac khoân thu, chi trong nhà truOng dñng quy djnh theo cac van
hiên hành.

-

Vy, UBND qun Hoàng Mai d nghj các phông Giáo dyc va Dáo tao,
Tài chinh-K hoach, các don vj lien quan và các trutng cong lap Mâm non,
Tiêu hoc, Trung hpc co sO thuOc Qun nghiêm tüc tO chuc triên khai thkrc hiên./.
Nci n/Mn:
- Nhu trên;
(Báo cáo)
- Sâ GD&DT Ha NØi;
- TT Qun üy - HDND Quân;
- D/c ChU tich UBND Quân;
- D/c PCT Trân Qu9 Thai;
- UBND các phthng (Phôi hcip)
- Luu: VT.

TM. UY BAN NHAN DAN
Ti TCH
T!CH

Trn Qu9 Thai

