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Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị trường học công lập trên địa bàn huyện. 
 

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 Công văn số 1794/SGDĐT-KHTC, ngày 13/9/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Kon Tum, hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo 

dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023. 
 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, 

thị trấn; các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 
 

1. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa 

bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 1794/SGDĐT-

KHTC, ngày 13/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, về Hướng dẫn 

thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 

2022-2023. (có Công văn số 1794/SGDĐT-KHTC, ngày 13/9/2022 gửi kèm) 

2. Đối với các khoản thu theo thỏa thuận, phải được sự đồng thuận, thống 

nhất của cha mẹ học sinh, tránh gây áp lực đối với cha mẹ học sinh, nhất là trong 

giai đoạn kinh tế - xã hội đang chịu ảnh tiêu cực bởi đại dịch bệnh Covid-19. 

3. Tuyệt đối không được thu thêm các khoản thu ngoài quy định. Hiệu trưởng 

các đơn vị trường phải chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi tại đơn vị. Nếu để xảy 

ra tình trạng “lạm thu”, thu trái quy định phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức 

năng có thẩm quyền, trước pháp luật và bị xử lý theo quy định hiện hành.  

4. Các cơ sở GD-ĐT 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).  

5. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì chịu trách nhiệm thẩm định và phê 

duyệt mức thu quy định tại phụ lục II, Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND, ngày 

09/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân 

huyện; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thường xuyên 

V/v triển khai thực hiện các khoản 

thu, chi trong các cơ sở giáo dục và 

đào tạo công lập năm học 2022-2023 
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kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, chi đầu năm học tại các đơn vị trường, đồng 

thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, bất cập để kịp thời chỉ đạo xử lý. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                 
- Như trên;                                                                                                           

- TT Huyện ủy (b/c);                  

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TC - KH (t/d); 

- Lưu: VT,GD. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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