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Số: 184 /PGD
V/v đôn đốc quản lý, chấn chỉnh hoạt động
thu, chi các khoản đóng góp ủng hộ trong
các đơn vị trường học trên địa huyện

Kính gửi:
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường trực thuộc trong toàn huyện
Thực hiện công văn số 1060/SGDĐT-TTr ngày 11/9/2017 của Sở
GD&ĐT tỉnh Hà Giang về việc quản lý, chấn chỉnh hoạt động thu, chi các
khoản đóng góp ủng hộ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;
Ngày 13/9/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai công văn
1060/SGDĐT-TTr đến tất cả các đơn vị trường học, yêu cầu các đơn vị
trường học nghiêm túc thực hiện. Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát, một số
đơn vị trường học chưa thực hiện nghiêm túc công văn số 1060/SGDĐTTTr ngày 11/9/2017 cuả Sở Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào tình hình thực
tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:
1. Đề nghị ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Chủ động tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh
kịp thời tình hình lạm thu, chi các khoản trong các đơn vị trường học trên
địa bàn;
Việc tổ chức huy động đóng góp, xã hội hóa giáo dục theo đúng tinh
thần Nghị quyết số 15- NQ/TU ngày 26/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ
tỉnh Hà Giang (Khóa XVI); Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 29/8/2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về triển khai thực hiện Nghị quyết số
15-NQ/TU phải được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh
bạch.
2. Đối với các đơn vị trường học
2.1. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1060/SGDĐT-TTr ngày
11/9/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang về việc quản lý, chấn chỉnh
hoạt động thu, chi các khoản đóng góp ủng hộ trong các cơ sở giáo dục
trên địa bàn tỉnh.
2.2. Đối với các khoản thu để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh
học tập, sinh hoạt và những khoản đóng góp cho nhà trường để thực hiện
một số nhiệm vụ trong công tác nuôi, dạy học sinh như: tiền ăn, tiền chăm
sóc bán trú, tiên nước uống, tiền photo đề kiểm tra..., nhà trường phải trao
đối và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh về chủ trương, công khai
mức thu, nội dung chi bảo đảm nguyên tắc thu đủ bù đắp chi phí.
2.3. Đối với các khoản quỹ phải đóng góp cần triển khai các văn bản
hướng dẫn hiện hành và giải thích rõ cho phụ huynh học sinh.
2.4. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện theo
đúng qui định tại Điều 10 của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày
22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.5. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương xã hội
hóa giáo dục, để các cấp, các ngành và nhân dân tạo nên sự đồng thuận sâu
sắc và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và cộng đồng xã hội trong
việc chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục chăm lo xây dựng cơ sở vật chất,
trang thiết bị cho dạy & học; tạo ra môi trường giáo dục an toàn, thân thiện,
sự ủng hộ chủ trương giáo dục, sự tư vấn, trao đổi thông tin, trao đổi kinh
nghiệm trong tổ chức các hoạt động dạy và học .... Khuyến khích đóng góp
tự nguyện của các doanh nghiệp, tố chức và các nhà hảo tâm và nhân dân
đế hồ trợ cơ sở vật chất nhà trường. Việc quản lý, sử dụng các khoản đóng
góp này cần đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu nêu tại Công văn số
6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng
dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục
và đào tạo và Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân.
2.6. Hiệu trưởng các trường tổ chức họp, kiểm tra, rà soát tất cả các
khoản thu đã và đang triển khai tại đơn vị mình. Chấm dứt những khoản thu
trái với quy định hiện hành và khẩn trương hoàn trả lại cho phụ huynh học
sinh những khoản thu trái quy định (nếu có); đồng thời kiến nghị, đề xuất
cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.
Trên đây là văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công
tác Quản lý, chấn chỉnh hoạt động thu, chi các khoản đóng góp ủng hộ trong
các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Phòng GD&ĐT yêu cầu các
trường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
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