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V/v chân chinh th?c hien nghiêm cac
khoãn thu nArn hQc 2020 —2021

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Dy do - H4nh phñc
Hoàng Ma4 ngày O9thang4 nám 2020

Kinhgüi: - Các phông: Tài chinh-KE hoach, Giáo duc và Dão tao;
- Các tnr&ng Mâm non, Tiu h9c, THCS thuic UBND Quân.
Thvc hien Cong van s 9075/VP-KGVX ngày 20/10/2020 cUa UBND
thành phô Ha NOi ye vic chân chinh thirrc hin nghiêm cac khoãn thu näm h9c
2020 - 2021; Cong van sO 4096/SGDDT-KHTC ngày 20/11/2020 cüa Sà Giáo
dtc và Dào tao Ha Ni ye vic chãn chinh thvc hin nghiêm the khoàn thu nám
h9c 2020-2021,
UBND Qun yêu câu phông Tài chInh-K hoach, phông Giáo duc va Dào
tao, các tru&ng Mâm non, Tiêu hoc, THCS cOng Ip thuôc UBND Quân, thuc
hin nghiêm tue mt so ni dung sau:
1- V ccx ch thu, quàn 1 vâ sCr dvng h9c phi, müc thu h9c phi:
Thvc hin theo dáng quy djnh tai Nghj djnh so 86/2015/ND-CP ngày
02/10/20 15 cilia Chmnh phü quy djnh ye ccx chê thu, quán 1' hc phi dôi vdi các
CO S& giáo dye cOng 1p vã chInh sách mien giám hc phi, ho tn chi phi h9c tp
tünäm hoc 2015-2016 den nãm hoc 2020-2021;
2- Vic quãn 1' và sfr dyng cáe khoân huy dng tài trcy, üng h lii nguyen:
Thue hin theo dñng quy djnh tai Thông tu' s 16/201 8/TT-BGDDT ngày
03(8/2018 cüa B Giáo dye vâ Dào tao quy djnh tâi trq cho the ccx s& thuôc he
thông giáo dyc quOc dan.
3- DOi vdi Ban dai din cha mc hpc sinh:
Ban dai din cha mc hpc sinh chi dirge thu các khoán phyc vu tnrC tiép
cho hoat dng cilia Ban dai diên cha mc h9c sinh theo quy djnh tai Thông Pr sO
5512011/TT-BGDDT ngây 22/11/2011 cüa B Giáo dye và Dão tao ban hành
Diêu ie Ban dai din cha mc hpc sinh.
4- Các CO SO giáo dye và dâo tao vâ các tru&ng hpc:
- Cong khai dy dü cam k& chAt lugng giáo dyc và dào tao, các diu kiên
dam bâo chat lugng và thu chi tái chinh theo dUng quy dinh tai Thông Pr sO
3612017/fl-BGDDT ngây 28/12/2017 cilia B) Giáo dye và Dào tao ban hành quy
chê thuc hin cOng khai dOi v&i eo sd giáo dyc và dâo tao thuc h thông giáo dyc
quôc dan;
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- Nghiêm tic thvc hin Cong van so 2884/UBND ngáy 12/11/2920 cUa
UBND qun Hoãng Mai ye vic thu chi dãu nãm hçc cUa các tru'âng Mâm non,
Tiêu hpc và THCS cong ip näm h9c 2020 - 2021;
- EMi vOl lam quen ting Anh (Mcm non); nãng khiEu (máa, dan, vö, vi); lc
nãng s6ng, lam quen the dye the thao 10 mon phôi hgp; h9c 2 buôi/ngáy, ho trçl
ngoai ngtt (Tiéu hQc, THCS); day them, h9c them (THGS, chi duoc thu khi cO six
dOng cüa cha, me hoc sinh, có cam k& chat hrong dáo tao cüa cac don vj giáo due
va các tnr&ng phãi tOng hqp sO hrqng, chat hxig, kinh phi oi the báo cáo UBND
Qun hang qu9, 6 tháng vá eá näm h9c.
- Tang cu&ng cong tác thông tin, tuyên truyên, quán trit, ph6 bin rng
rãi các van ban ehi dao, ehân chinh thuc hiên các khoán thu, chi den can bô, giáo
viên, nhân viên vâ cha me h9e sinh nhá tnxông, tü dO thirxc hin quyên gOp, Ung
ho trên co' so ax nguyen, cong khai minh bach giüa pRy huynh vá co sO giáo dye
theo dung quy djnh.
5. Giao Phông Giáo dye và Dào tao, phông Tãi chInh •Kê hoach:
- Ph& hçp vOl UBND cáe phu&ng thuOng xuyên kiém tra Quy trmnh quán
ly vâ sU dyng cáe khoán thu eüa eáe co sO giáo dye Mâm non, Tiêu hoc, THCS
cong Ip thute UBND Qun;
- Tong hqp, báo cáo cOng táe thu, ehi eüa cáe tru&ng Rye tr tháng 9/2020
den tháng 12/2020, dé xuãt xü 1 - nghiêm nguti dung dâu co sO giáo dye dâ d
xãy ra sal pham ye thge hin quy trmnh quãn 12, si dyng eae k.hoãn thu trong eae
co sO giáo dye. Xong trude ngáy 31/12/2020.
Trong qua trinh thijc hin, nu cO khO khan, vuó'ng mAe thi kip thai báo
cáo UBND Qun de xem xét, giái quyCt kip thai.
Vöy, UBND Qun eâu phông Giáo dye vá Dáo tao, phOng Tái ehinh-K
hoaeh vá eac ea sa giáo due Mâm non, Tiêu hoe, THCS thuOe UBND Quân
nghiêm the thire hin./.
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