UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1777 /SGDĐT-KHTC

Bình Định, ngày 31 tháng 8 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện thu học
phí và các khoản thu khác trong
nhà trường năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc;
- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh.
Căn cứ Công văn số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện các khoản thu
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2020-2021; 2021-2022 và công tác chỉ
đạo điều hành giá năm 2021; Công văn số 3277/BGDĐT-KHTC ngày 04/8/2021
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vệc thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh
viên và phụ huynh học sinh trong tình hình dịch bệnh Covid 19;
Căn cứ Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bình
Định tiếp tục thực hiện mức thu học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021
theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc Quy định mức thu học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015
của Chính phủ 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
từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Nhằm tăng cường công tác quản lý các khoản thu trong nhà trường, chấm dứt
tình trạng huy động đóng góp sai quy định và việc quản lý, sử dụng các khoản thu
trong các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện các khoản
thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm
học 2021-2022 như sau:
1. Tất cả các đơn vị phải thực hiện công khai các khoản thu theo quyết định của
cấp có thẩm quyền, nội dung và hình thức công khai được 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 của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư
số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai
ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ
trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài
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chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức
được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

2. Mức thu học phí, chế độ miễn, giảm thu học phí và hỗ trợ chi phí học tập:
a) Mức thu học phí năm học 2021-2022 thực hiện Quyết định số 50/2021/QĐUBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định tiếp tục thực hiện mức thu học phí
năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND
ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc Quy định mức thu học phí theo
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ 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 từ năm học 2015-2016 đến
năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1689/SGDĐT-KHTC ngày
18/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Quyết định số
50/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định. Các cơ sở giáo dục
có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp vào Kho bạc nhà nước, tất cả các khoản chi
phải được thực hiện kiểm soát chi tại Kho bạc, hóa đơn thu học phí được sử dụng theo
quy định của Bộ Tài chính.
b) Chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.
- Thời gian từ tháng 9/2021 đến hết ngày 14/10/2021 chế độ miễn, giảm học
phí và hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện theo Thông tư liên tịch số
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện
một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ 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 từ năm học 20152016 đến năm học 2020-2021; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày
02/10/2015 của Chính phủ 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 từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Quyết định số
55/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định
mức thu học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ
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 từ năm học
2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
- Thời gian từ ngày 15/10/2021 trở về sau (Nghị định có hiệu lực), chế độ
miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện theo điều 14; điều 15;
điều 16; điều 17 và điều 18 của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của
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Chính phủ 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.
c) Việc quản lý, sử dụng nguồn thu học phí
Quy định về tổ chức thu và sử dụng học phí được thực hiện theo Nghị định số
81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ 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 và các văn
bản hướng dẫn hiện hành.
4. Các khoản thu khác trong nhà trường.
a) Về khoản thu giá dịch vụ dự tuyển đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo
giáo viên chính quy (trước đây là phí dự thi, dự tuyển); khoản thu tiền bán hồ sơ
đấu thầu, đấu giá (nếu có): được thực hiện theo Công văn số 13373/BTC-QLG ngày
23/9/2016 của Bộ Tài chính về việc triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ
chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá; Công văn số
883/CT-THNVDT ngày 17/5/2018 của Cục thuế Bình Định về việc chính sách thuế
đối với hoạt động bán hồ sơ thầu và phí dự thi, dự tuyển:
- Các khoản thu giá dịch vụ dự tuyển đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo
giáo viên chính quy (trước đây là phí dự thi, dự tuyển); khoản thu tiền bán hồ sơ
đấu thầu, đấu giá thuộc đối tượng kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN như sau:
+ Về thuế GTGT: kê khai nộp theo tỷ lệ 2% trên doanh thu (hoạt động kinh
doanh khác);
+ Về thuế TNDN: nếu đơn vị không xác định được chi phí, thu nhập từ hoạt
động này thì kê khai nộp thuế theo tỷ lệ 2% trên doanh thu (áp dụng đối với hoạt
động giáo dục và hoạt động khác);
+ Trích 40% trên số thu (số thu sau khi đã thực hiện các khoản nộp thuế cho
nhà nước) để tạo nguồn cải cách tiền lương;
+ Các khoản chi và nội dung chi thực hiện theo quy định của Nhà nước và
được hạch toán và quyết toán vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
b) Về thu tiền dạy thêm, học thêm:
Các cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền cho phép dạy thêm, học thêm
trong trường học phải thực hiện đúng các quy định tại Công văn số 798/SGDĐTGDTrH ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tổ
chức và quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường; thực hiện nộp thuế TNDN
bằng 2% trên tổng số thu tiền dạy thêm, học thêm (các cơ sở giáo dục phải xây
dựng mức thu, nội dung, tỷ lệ chi theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền cho
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phép và được thể hiện nội dung cụ thể vào Quy chế chi tiêu nội bộ và đảm bảo
không trái với pháp luật Nhà nước);
c) Các khoản thu mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt
như áo quần đồng phục, quần áo thể dục - thể thao, phù hiệu học sinh, vở học tập
mang tên trường... các trường học cần thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với Ban đại
diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh tự lựa chọn và quyết định hình thức tổ
chức thực hiện thích hợp, nhà trường không được tổ chức thu tiền và trực tiếp mua
sắm.
d) Các khoản đóng góp được thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh
để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học
sinh như: tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú, thiết bị phục vụ bán trú, tiền nước
uống...yêu cầu nhà trường phải thỏa thuận với Ban đại diện cha mẹ học sinh về chủ
trương, mức thu, phương thức thu, nội dung chi (kế hoạch) đảm bảo nguyên tắc thu
đủ bù chi và được thông qua Hội đồng nhà trường (biên bản). Niêm yết công khai
mức thu, nội dung chi 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 của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 61/2017/TT-BTC
ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với
các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số
90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được
ngân sách nhà nước hỗ trợ.
đ) Các trường tổ chức thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh theo đúng qui định
của Luật Bảo hiểm y tế và Hướng dẫn số 1342/HDLN-BHXH-SGDĐT ngày
20/8/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định và Sở Giáo dục và Đào tạo Bình
Định hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022.
e) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh là khoản thu tự
nguyện, không bắt buộc, do cha mẹ học sinh đóng góp và do Ban đại diện cha mẹ
học sinh trực tiếp quản lý, sử dụng. Nhà trường chỉ đề xuất ý kiến để hỗ trợ cho phù
hợp theo quy định. Kế hoạch thu, quản lý và sử dụng theo đúng quy định tại Thông
tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành
Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tuyệt đối cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban
đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Ban đại diện cha mẹ
học sinh 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 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, thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán
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bộ quản lý, giáo viên và 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. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp
cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.
g) Bảo hiểm thân thể do tổ chức Bảo hiểm triển khai thu, đây là khoản thu tự
nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh (nhà trường không được thu và không giao
giáo viên chủ nhiệm thu).
h) Các khoản tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Nguyên tắc và yêu cầu tài trợ: Trong trường hợp ngân sách nhà nước và
khoản thu học phí chưa đáp ứng được hết các nhu cầu tăng cường cơ sở vật chất
trường, lớp, hỗ trợ hoạt động dạy và học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục.
Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực của xã hội
đầu tư cho phát triển giáo dục, các cơ sở giáo dục được huy động tài trợ cho giáo
dục theo nguyên tắc tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật...của các tổ chức,
cá nhân và phụ huynh học sinh theo nguyên tắc không ép buộc hay bình quân hóa
mức đóng góp đối với học sinh. Bên tài trợ không được gắn bất kỳ điều kiện ràng
buộc nào về đặc quyền, đặc lợi trong việc tài trợ với việc thụ hưởng dịch vụ giáo
dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ tài sản và kinh phí đã tài trợ
cho cơ sở giáo dục.
- Quy trình quản lý và sử dụng các khoản tài trợ:
+ Thống nhất chủ trương và xây dựng kế hoạch triển khai trong Lãnh đạo nhà
trường, Hội đồng nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh;
+ Nhà trường lập Kế hoạch công việc và dự trù kinh phí chi tiết (bao gồm: dự
kiến nguồn huy động tài trợ, các nội dung chi và dự kiến mức chi cụ thể) để thực
hiện. Trong đó kế hoạch công việc phải xác định rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi,
hình thức huy động các khoản tài trợ, cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện,
chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết
phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành. Kế hoạch sử dụng
khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai trước khi tổ chức thực hiện ít
nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học
sinh, cha mẹ học sinh và nhà tài trợ;
+ Báo cáo cơ quan quản lý cấp trên theo phân cấp quản lý để xin chủ trương
thống nhất bằng văn bản theo quy định và tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư
xây dựng và mua sắm trước khi triển khai thực hiện;
+ Việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất và mua
sắm trang thiết bị trường học được thực hiện theo quy định hiện hành. Sau khi hoàn
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thành công việc, các trường phải niêm yết công khai và báo cáo quyết toán số kinh
phí huy động tài trợ và kết quả thực hiện với các tổ chức, cá nhân đã tài trợ. Khoản
kinh phí này phải đưa vào sổ sách kế toán và hạch toán, thanh quyết toán theo quy
định. Các tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm... phải hạch toán tăng tài sản và sử
dụng đúng mục đích trong nhà trường (thực hiện hạch toán và tính hao mòn hoặc
khấu hao tài sản theo đúng qui định hiện hành);
+ Đối với các trường hợp nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện: Trong trường hợp
nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa hoặc xây mới, mua sắm mới
tài sản hoặc tổ chức các hoạt động hỗ trợ dạy và học cho nhà trường, nhà trường có
trách nhiệm: hướng dẫn và giúp nhà tài trợ sử dụng khoản tài trợ đáp ứng đúng nhu
cầu và phù hợp với kế hoạch phát triển của nhà trường; phối hợp với nhà tài trợ
thực hiện các biện pháp kỹ thuật, quy trình, thủ tục trong quá trình thực hiện để đảm
bảo chất lượng, mỹ quan của sản phẩm, công trình; nghiệm thu, tiếp nhận sản phẩm,
công trình do nhà tài trợ tự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và có trách
nhiệm quản lý, duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo sản phẩm, công trình được sử dụng
hiệu quả, đúng mục đích.
i) Các khoản viện trợ
Viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (viết tắt là PCPNN) là viện trợ không
hoàn lại, không vì mục đích lợi nhuận của Bên tài trợ để thực hiện các mục tiêu phát
triển và nhân đạo. Bên tài trợ bao gồm các tổ chức PCPNN, kể cả các tập đoàn,
công ty có vốn nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài tôn
trọng và chấp hành luật pháp Việt Nam, có thiện chí, cung cấp trực tiếp viện trợ
không hoàn lại nhằm hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhân đạo
của tỉnh Bình Định.
Việc quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ được thực hiện theo Quyết
định số 247/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
5. Về thời điểm thu học phí: trong đầu năm học cha mẹ và gia đình học sinh
phải mua sắm nhiều khoản như quần áo, sách giáo khoa, vở, dụng cụ học tập... Để
giảm bớt khó khăn cho học sinh và gia đình học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề
nghị các trường học không thu học phí trong tháng 9/2021 và giãn thời gian thu học
phí học kỳ I năm học 2021-2022 vào các tháng cuối năm 2021.
6. Về cam kết không thu các khoản thu ngoài quy định: cam kết và nghiêm túc
thực hiện không thu các khoản thu ngoài quy định; tự chịu trách nhiệm về các vi
phạm, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thực hiện cam kết không thu các
khoản thu ngoài quy định và nộp bản cam kết về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện,
thị xã, thành phố, đối với các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị
xã, thành phố (thời gian nộp do các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành
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phố quy định). Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nộp về Sở Giáo dục và
Đào tạo (Phòng KHTC) trước ngày 15/9/2021.
7. Các cơ quan quản lý cấp trên không được ra văn bản bắt buộc đóng góp,
không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp
với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng.
8. Tất cả các khoản thu trong nhà trường đã được cơ quan có thẩm quyền cho
phép thu phải được ghi sổ kế toán đầy đủ để theo dõi riêng từng khoản thu và thực
hiện công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán của đơn
vị hàng năm theo quy định (đối với các khoản thu hộ, chi hộ phải hạch toán vào tài
khoản phải thu, phải trả).
9. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các
khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Nếu phát hiện đơn vị nào
thực hiện sai các khoản thu (như đã cam kết) trong nhà trường so với quy định của
cấp có thẩm quyền sẽ kiến nghị UBND tỉnh có hình thức xử lí nghiêm đối với người
đứng đầu cơ sở giáo dục cố ý thực hiện trái với quy định của Nhà nước.
Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và quản lý
việc tổ chức, thực hiện đối với cơ sở trực thuộc.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND các huyện,Tx,Tp (để phối hợp);
- Sở Tài chính (để phối hợp);
- Lưu: VT, KHTC, TTra Sở.

Đào Đức Tuấn

