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sb&sGDÐT-KHTC Thành pho Ho Chi Minh, ngà0)tháng 3 nam 2021 

Vê to chúc thrc hiÇn các kho£n thu 
hÍc phí và các khoàn thu khác n�m hÍc 
2020 2021 khi tô chéc di hÍc l¡i 
sau thoi gian nging dên truòng 
nh�m �àm båo công tác phòng, chông 
dich Covid-19 cça ngành giáo dåc 
và dào t¡o thành phô. 

Kinh gui: 
Truong phòng Giáo duc và �ào tao thành phô Thç �úc 
và các quan, huyên; 

HiÇu trrÛng các Trròng Trung hÍc phô thông công lâp 
và ngoài công lap, 

- Trung tâm Giáo duc nghê nghiÇp-GD thuong xuyên; 
- Thç truöng các �on vj truc thuÙc So GDÐT. 

Can c Công v�n só 505/UBND-VX ngày 14 tháng 02 n�m 2021 cça Üy ban 
nhân dâan thành phô Hô Chí Minh vê kéo dài thÝi gian hÍc sinh, sinh viên, hÍc viên 
Thành phô nging dên trudng nh£m �ám bào công tác phòng, chóng dËch Covid-19, 

Cän c Công v�n só 546/UBND-VX ngày 24 tháng 02 n�m 2021 cça Üy ban 
nhân dân thành phô Hô Chí Minh vê cho phép hoc sinh, sinh viên, hoc viên Thành 
phô quay lai truong hÍc tâp të 01 tháng 03 n�m 2021, 

So Giáo duc và �ào t¡o lru ý mÙt sÑ nÙi dung vÁ viÇe to chéc thuc hiÇn các 
kho£n thu hoc phí và các kho£n thu khác n�m hÍc 2020 2021 khi tó chirc di hÍc 

sau thoi gian ngùng dên truöng nh�m �£m bäo công tác phòng, chông dËch 
Covid-19 cça ngành giáo dåc và dào t¡o thành phÑ cu th¿ nhu sau: 

1/Dôi vói các co so giáo dåc công lp: 
- Vê múc thu, st dung hoc phí và các khoàn thu khác trong các co sß giáo dåc 

và dão tao công lp tiêp tue thre hiÇn theo quy dinh t¡i Công v�n sÑ 2772/GDÐT- 
KHTC ngày 31 tháng 8 n�m 2020 cua So Giáo due và Eào tao vê hróng dân thu, së 
dung hoc phí và các khoàån thu khác n�m hoc 2020-2021 cça các co so giáo dåc và 
dão tao công lp trên dia bàn thành phô Hô Chí Minh. 

Vè thÝi gian thu hÍc phí và các khoån thu khác phài �äm bào nguyên t�c theo 
só tháng thuec hoc nhung không vugt quá khung thÝi gian quy djnh tai Quyét dinh 
2752/Q-UBND ngày 04 tháng 8 n�m 2020 cça Uy ban nhân dân thành phó HÓ Chi 
Minh vê ban hành Kê ho¡ch thoi gian n�m hÍc 2020-2021 cça giáo duc mâm non, 



giáo duc phó thông và giáo dåc thuòng xuyên trên �Ëa bàn Thành phô Hô Chí Minh. 
Cu thê nhu sau: 

al. Hoc phi: Các co so giáo dåc mâm non, giáo duc phô thông và giáo dåc 
thuong xuyên công lp drgc thu khóng quá 9 tháng. 

Lu y: Trong thoi gian hoc sinh, sinh viên, hÍc viên ngimg hoc �e phông tránh 
dich neu các don vi không trién khai hoc truc tuyén thì không thvc hiÇn thu hoc phi; 
Chi thyc hiÇn thu hÍc phí khi tQ chitc hoc trrc tên ho�c bô trí hoc biu. 

b/. Các khoán thu thóa thun: Thu theo thÝi gian thrc hÍc (Các �on vË lru ý 
diêu chinh kê ho¡ch giàng d¡y và múc thu phù hop vÛi tinh hình thrc tê). 

Dê nghË các �on vË khi to chéc các nÙi dung thu cân c�n cé các huóng dân 
chuyên môn theo tëng câp hÍc cça ngành vê thåc hiÇn chuong trinh day hÍc 2 
buoingày, chuong trinh ngo¡i khóa và các nÙi dung khác trong tinh hình mói cça 
hoc ky 2 n�m hÍc 2020 2021. Không to chée thu các khoàn thu thòa thuân trong 

thori gian nging �ën truòng. 
Rieng doi vÛi khoán thu �Ã thåc hiÇn �è án "Day và hÍc các môn Toán, Khoa 

hoc và Tiêng Anh tích hop Chuong trinh Anh và ViÇt Nam": �ây là khoån thu thóa 
thun theo nhu câu cça phs huynh hÍc sinh �äng ký tham gia, �ê �äm bão chi phí 
cho chuong trinh (bao gôm các chi phí liên quan �ên giáo viên nuÛe ngoài) trong 
n�m hoc nên múrc thu này �uoc thu theo dinh ký, có thÃ thu theo quý, hÍc ky ho·c 
cho cà n�m hÍc (dugc tinh trên khung thÝi gian theo quy dinh cça BÙ Giáo duc và 

�ào tao). 
- Ve công tác quän lý thu chi, công khai các khoàn thu và to chéc thrc hiÇn: 
Các co so giáo duc và �ào t¡o công lp thuc hiÇn công khai méc thu hÍc phí và 

các kho£n thu khác, phurong théc và thÝi gian thyrc hiÇn công khai theo quy �Ënh. 
Tât c� các khoán thu các don vi phài thông báo �ây dç, công khai bang v�n bàn �¿n 
timg phu huynh hÍc sinh (nêu rõ nÙi dung các khoån thu theo quy dËnh, khoàn thu 
theo thoa thuân và kho£n thu hÙ - chi hÙ); khi thu phåi câp hóa don thu tièn cho 

tùmg hoc sinh thông qua bÙ phân tài vå cça nhà truÝng, tuyÇt �oi không duoc giao 
cho giáo viên trre tiêp thu, chi tiên và �ông thòi thuc hiÇn dây �ù các ché �Ù quân ly 
tài chính theo quy dinh. 

Ngodi ra nhåm, gitï khoàng cách an toàn khi ti¿p xúc xä hÙi t�ng cuong các 
biÇn pháp phòng chông dich Covid-19 và thrc hiÇn tót cho truong không dùng tièn 
m�t cça Uy ban nhân dân thành phô Hó Chi Minh: �ê nghË các �on vË nghiêm túc 

triên khai viÇc thu hÍc phí và các khoån thu khác b�ng phuong thie khóng ding tien 
mät vói nhiêu hinh thúc không giói h¡n các ngån hàng thanh toán và uru tiên các giài 
pháp thanh toán trên thiêt bË di �Ùng, thanh toán qua thiêt bË châp nhn thë POS, liên 
kêt tài kho£n, thë ngân hàng qua các kênh truc tuyên t¡o moi diêu kiÇn �ê phs 
huynh, sinh viên hÍc sinh thun loi trong viÇc thanh toán, không phái tp trung dên 
truong, h¡n chê tôi da viÇe thanh toán tryc ti¿p tai don vi truong hÍc. 
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2/ Dôi vÛi các ca so giáo dåc ngoài công lp: 
S& Giáo dyc và Dåo t¡o �è nghË các �on vË co sß giáo dåc ngoài công lp trên 

dia bàn nghiêm túc thårc hiÇn các nÙi dung chi d¡o t¡i Công v�n só 1620/BGDÐT-
KHTC ngày 11 tháng 5 n�m 2020 cça BÙ Giáo dåc và �ào t¡o vê viÇc thyc hiÇn các 
khoàn thu trong lînh vrc giáo dåc �ào t¡o n�m hÍc 2019 -2020; 2020-2021 và chi 
d¡o diêu hành giá n�m 2020. Trong dó, cân lru ý các nÙi dung nhu sau: 

+To chúc gäp go trao �ôi vói phy huynh hÍc sinh vê các kho£n thu phát sinh 
phù hop vói tinh hinh thårc të, däm båo tính công khai và t¡o duoc sy �ông thun. 

+Nêu to chtc hÍc trye tuyén thì viÇc xác �inh méc thu hÍc truc tuyén trong 
thôi gian ngrng dên trudng nhàm �£m bào công tác phòng, chóng dËch bÇnh cân c�n 
cú vào tình hinh thye tê tri¿n khai, các khoån chi phí phát sinh càn thiét �Á thårc hiÇn 
các hoat dÙng tô chúéc d�ay, thÝi gian thåc tê hÍc trrc tuyên, các nÙi dung truyên 1 

qua day hoe tryc tuyên, tý 1� hoàn thành chuong trình hÍc. Neu không to chúc hÍc 
trre tuyên thi së không duge thu hÍc phí và các kho£n thu hÙ, chi hÙ. 

Sß Giáo duc và �ào t¡o �è nghË thù truong các don viË quan tâm thrc hiÇn và 
trong quá trinh thåc hiÇn neu có vuóng måc, khó khän, dÃ nghË các �on vË ph£n hôi 
vé Phòng Kê ho¡ch Täi chinh- So Giáo dåc và �ào t¡o �Ã drçc huóng d¥n cu th� 

Noi nhân: 
- Nhu trên, 

- UBND TP "dê báo cáo"; 
- Giám �ôc So "dê báo cáo"; 
So Tài Chính "dê phôi hop"; 
Luu: VT, KHTC (EH). 
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