
     UBND TỈNH THANH HÓA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số: 2448/SGDĐT - KHTC                           Thanh Hóa, ngày  10 tháng 8 năm 2020 

V/v hướng dẫn triển khai, thực hiện các 

 khoản thu, chi ngoài ngân sách trong  

  các trường học năm học 2020 - 2021   

        Kính gửi:  

                             - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

           - Các trường THPT, đơn vị trực thuộc. 

 

  Năm học 2019 - 2020, các đơn vị, trường học đã tổ chức triển khai, thực 

hiện nghiêm túc văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về 

thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực 

hiện vẫn còn tình trạng “lạm thu” tại một số đơn vị, trường học (nhất là các 

trường mầm non và tiểu học) về các khoản thu phục vụ học sinh, huy động tài trợ 

để tăng cường cơ sở vật chất (CSVC), xây dựng quỹ Ban đại diện cha mẹ học 

sinh (CMHS) của lớp, của trường; một số trường tổ chức dạy thêm, học thêm 

không đúng quy định, dẫn đến còn bức xúc trong dư luận xã hội. Nguyên nhân 

chủ yếu là Hiệu trưởng nhà trường thực hiện chưa tốt công tác tuyên truyền, quán 

triệt các văn bản của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh và hướng dẫn của Ngành đến 

CMHS và thực hiện quy trình, quản lý các khoản thu, chi ngoài ngân sách. 

  Để khắc phục những hạn chế tồn tại, thực hiện đúng quy định các khoản 

thu, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị, trường học triển khai, thực hiện các 

khoản thu, chi ngoài ngân sách năm học 2020 - 2021 như sau: 

  I. Tổ chức quán triệt, thực hiện các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, của UBND tỉnh Thanh Hóa 

  1. Các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

  - Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 Ban hành Quy chế thực 

hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

  - Chỉ thỉ số: 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 về việc chấn chỉnh tình 

trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; 

  - Thông tư số 16/2018/ TT- BGDĐT ngày 03/8/2018 Quy định về tài trợ 

cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

  - Thông tư số 35/2011/TT-BTGDĐT ngày 11/8/2011 Quy định về trao và 

nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục; 

  - Thông tư số 05/2019/TT - BDĐT ngày 05/4/2019 Ban hành Danh mục 

thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1;  

  - Thông tư 55/2011/TT- BGDĐT ngày 22/11/2011 Ban hành Điều lệ Ban 

đại diện cha mẹ học sinh (Thông tư 55); 

  - Quyết định số 2499/QĐ-BGD ĐT ngày 26/8/2019 của Bộ GD&ĐT về 

việc bãi bỏ hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 

17/2012/TT- BGDĐT ngày 16/5/2012 Ban hành quy định dạy thêm, học thêm. 

  - Công văn số 2372/BGDĐT- GDTrH ngày 11/4/2013 về việc sử dụng 

sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông; 
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  - Công văn số 6100/BGDĐT- CTHSSV ngày 06/9/2013 về việc chỉ đạo và 

triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên;  

  - Công văn số 5031/BGDĐT- KHTC  ngày 27/10/2017 về việc kiểm tra và 

xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục;  

  - Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 của Bộ GD&ĐT về 

việc chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy tiếng Anh tiểu học; 

  - Công văn số 2976/BGDĐT- KHTC  ngày 15/7/2019 về việc chỉ đạo điều 

hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục năm học 2019 - 2020. 

2. Các văn bản của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 

- Chỉ thị số 15/CT- UBND ngày 27/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc tăng cường công tác đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình vệ sinh, cấp 

nước sạch trong các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

- Công văn số 3024/UBND-VX ngày 18/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc giao triển khai thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 

28/02/2014 của Bộ GD&ĐT Quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng 

sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;  

 - Công văn số 702/HDLN-GDĐT-TC ngày 13/4/2017 của Sở GD&ĐT - 

Sở Tài chính về Hướng dẫn Liên ngành mức thu và quản lý, sử dụng tiền dạy 

thêm, học thêm đối với THCS, THPT. 

II. Thực hiện các khoản thu trong năm học 2020 - 2021 

1. Các khoản thu theo quy định của Nhà nước 

  1.1. Khoản thu bắt buộc theo Luật  

- Bảo hiểm y tế: Học sinh, sinh viên (HSSV) là đối tượng tham gia bảo 

hiểm y tế (BHYT) theo quy định của Luật BHYT; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP 

ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật BHYT; Thông tư Liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 

24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT. Mức 

đóng BHYT, 01 học sinh/01 năm: ( Mức lương cơ sở  x 4,5% x 12 tháng ) x 70%. 

- Học sinh, sinh viên (ngoại trừ những HSSV đã tham gia BHYT ở các 

nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT) đang theo học tại các 

trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, là đối 

tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc. 

1.2. Thu, chi học phí 

  - Mức thu và sử dụng học phí trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, 

thực hiện theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021; 

Công văn số 8466/UBND - VX ngày 21/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

áp dụng mức thu học phí đối với học sinh mầm non, phổ thông công lập trên địa 

bàn xã, phường miền núi thuộc huyện miền xuôi, thị xã; 

 - Cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo 

dục theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=105/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=41/2014/TTLT-BYT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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phủ (Nghị định 86/2015/NĐ-CP) từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, 

Thông tư số 09/2016/TTLT- BGDĐT- BTC-BLĐTBXH  ngày 30/3/2016 của Bộ 

GD&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định 86/2015/NĐ-CP và 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; 

Công văn số 61/BGDĐT-KHTC ngày 04/01/2019 của Bộ GD&ĐT về việc thực 

hiện chính sách giảm học phí cho học sinh; Công văn số 892/UBND -VX ngày 

18/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách giảm 70% học phí cho 

trẻ em, học sinh, sinh viên ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn theo quy định; 

- Các trường học ngoài công lập được tự quyết định mức học phí và các 

khoản thu khác, nhưng phải thông báo công khai trước khi học sinh đăng ký xét 

tuyển vào trường; đồng thời phải thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT.  

1.3. Tiền trông giữ xe đạp, xe máy  

Áp dụng mức thu tại Quyết định 4554/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 về 

việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các loại phí, lệ phí mới thuộc thẩm quyền của 

HĐND tỉnh, mức thu trông giữ xe đạp, xe máy của học sinh ban ngày trong 

trường học. 

-  Mức thu tối đa trông giữ xe đạp, xe đạp điện là 15.000 đ/ học sinh/tháng; 

-  Mức thu tối đa trông giữ xe máy 30.000 đ/ học sinh/tháng. 

1.4. Giá dịch vụ thi tuyển sinh vào lớp 10, thi THPT Quốc gia 

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn riêng.  

1.5. Về tổ chức dạy thêm, học thêm 

- Đối với các trường THCS và trường THPT thực hiện theo Hướng dẫn liên 

ngành số 702/HDLN- GDĐT-TC, như sau: 

+ Tối đa không quá 17.000đ/buổi/HS đối với lớp dưới 30 học sinh;  

+ Tối đa không quá 15.000đ/buổi/HS đối với lớp từ 30 đến 45 học sinh. 

- Đối với các trường tiểu học căn cứ vào giáo viên hiện có và CSVC nhà 

trường để có kế hoạch tổ chức dạy tăng buổi, bồi dưỡng nghệ thuật, thể thao cho 

phù hợp, nhưng không được thu tiền của học sinh.  

1.6. Về hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa 

 a) Về hoạt động giáo dục kỹ năng sống: Thực hiện theo Công văn số 

879/SGDĐT- QLĐT&GDTX ngày 18/4/2019 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn 

thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

- Mức thu tổ chức hoạt động theo lớp học 5.000đ/tiết học/học sinh, mỗi tháng tổ 

chức không quá 4 tiết/học sinh; không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm; 

không tổ chức theo lớp học chính khóa. Chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy 70% 

bao gồm cả biên soạn tài liệu, giáo trình ( Nếu sử dụng phần mềm thì giáo viên 

hưởng 63% và chi mua phần mềm 7%); chi cho công tác quản lý, điện, nước 
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20%; chi bổ sung CSVC và chi thường xuyên 10%. Các nội dung khác thực hiện 

theo đúng nội dung tại Công văn số 879/SGDĐT- QLĐT&GDTX ngày 

18/4/2019 của Sở GD&ĐT. 

- Thực hiện công khai và hạch toán kế toán theo quy định của Luật Kế toán và 

thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

b) Việc thực hiện liên kết đào tạo dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục tiểu học:  

Các nhà trường liên kết với các Trung tâm ngoại ngữ, không vượt quá 03 tiết/tuần 

(không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm và không được tổ chức trong giờ 

học chính khóa), trên tinh thần tự nguyện của học sinh và được sự đồng ý của cha 

mẹ học sinh, các đơn vị phải thực hiện đúng quy định tại Thông tư 21/2018/TT-

BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ GD&ĐT. Trước khi thực hiện, nhà trường phải 

xây dựng Kế hoạch liên kết và có văn bản đề nghị, được phòng GD&ĐT thẩm 

định đồng ý. Khi thực hiện liên kết phải có hợp đồng giữa hai bên; hợp đồng phải 

quy định rõ nội dung dạy học, kinh phí, đội ngũ giáo viên, hình thức dạy học và 

trách nhiệm của mỗi bên.  

- Đối với các trường liên kết với Trung tâm, giáo viên nhà trường trực tiếp giảng 

dạy, mức thu không quá 7.000 đồng/tiết học/học sinh.  

- Đối với các trường liên kết, giáo viên của Trung tâm trực tiếp giảng dạy, mức 

thu không quá 10.000 đồng/tiết học/học sinh. 

Nội dung chi: Chi cho giáo viên giảng dạy, công tác quản lý, tài liệu, giáo trình, 

phần mềm của Trung tâm 80%; chi công tác quản lý, phục vụ nhà trường 10%; 

chi bổ sung cơ sở vật chất, điện nước và chi thường xuyên 10%. Các nhà trường 

thực hiện nghiêm túc việc công khai thu, chi theo quy định; tổ chức hoạt động kế 

toán theo quy định của Luật Kế toán; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 

theo quy định của pháp luật. 

- Các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc Công văn số 4329/BGDĐT- 

GDTH ngày 27/6/2013 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh việc sử dụng sách 

giáo khoa, tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học. 

2. Các khoản thu của tổ chức, đoàn thể liên quan đến học sinh 

2.1. Quỹ Đoàn, Đội 

Thực hiện theo Hướng dẫn Liên ngành số 48-HD/LN ngày 10/9/2019 của Sở 

GD&ĐT - Tỉnh đoàn tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn xây dựng, quản lý và sử dụng 

quỹ Đoàn - Đội trong trường học giai đoạn 2019 - 2022. 

 2.2. Quỹ Hội Chữ thập Đỏ 

Thực hiện theo Công văn số 211/CTĐTH - VP ngày 19/8/2019 của BCH Tỉnh 

hội về việc quản lý thu, chi quỹ Hội và Hội phí của hội viên Chữ thập đỏ trong 

trường học;  

Các khoản thu, chi này do các tổ chức Đoàn, Đội, Hội thu, chi theo quy định và 

có sự kiểm tra, giám sát của lãnh đạo các đơn vị, trường học. 

2.3. Quỹ Khuyến học 
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Các đơn vị, trường học không được huy động quỹ Khuyến học (KH) từ học 

sinh đang học tại trường. Quỹ này do Hội KH vận động từ các tổ chức, nhà hảo 

tâm, các doanh nghiệp và các hội viên đóng góp theo quy định Điều lệ Hội KH. 

2.4. Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) 

Thực hiện theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ 

GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện CMHS. 

2.5. Bảo hiểm thân thể 

Do tổ chức Bảo hiểm triển khai thu, đây là khoản thu tự nguyện của học sinh 

và CMHS (nhà trường không được thu và không giao giáo viên chủ nhiệm thu).  

3. Các khoản thu phục vụ trực tiếp học sinh  

Đối với các khoản thu thỏa thuận, phục vụ trực tiếp học sinh theo nhu cầu tự 

nguyện giữa CMHS với các nhà trường và điều kiện của từng vùng, miền (không 

bắt buộc) trên cơ sở lấy thu, bù chi, không tính lãi như: Tiền công phục vụ và tiền 

ăn bán trú, tiền mua bổ sung đồ dùng và dụng cụ dùng chung phục vụ bán trú; 

tiền nước uống (nước lọc tinh khiết); trông trẻ ngoài giờ, hồ sơ học sinh lớp đầu 

cấp, sổ liên lạc điện tử ( lựa chọn đơn vị cung cấp có giá dịch vụ thấp nhất); đồ 

dùng cá nhân trực tiếp phục vụ bán trú học sinh như: Gường, chiếu, chăn, gối, 

bát, thìa,… và học phẩm đối với mầm non, các nhà trường phải thống nhất với 

Hội CMHS về mẫu, màu sắc và thẩm mỹ cho phù hợp với từng độ tuổi. Các 

trường học tổ chức triển khai, chỉ thực hiện khi CMHS thống nhất và tự nguyện 

và phải thực hiện đầy đủ các điều kiện sau đây:  

- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của CMHS, các trường xây dựng dự 

toán chi tiết các khoản chi để làm cơ sở xây dựng mức thu cho phù hợp theo 

nguyên tắc thu đủ chi, báo cáo Phòng GD&ĐT thẩm định trước khi triển khai; 

- Tổ chức hội nghị để công khai, thống nhất trong Ban Giám hiệu, giáo viên 

chủ nhiệm, các tổ chức đoàn thể và Ban đại diện CMHS sinh nhà trường về nội 

dung, mục đích, mức thu theo nguyên tắc thu đủ chi; 

- Tổ chức Hội nghị Ban đại diện CMHS trường, lớp để triển khai kế hoạch 

thu, chi đến CMHS; 

- Kết quả thu, chi phải quyết toán theo quy định, đảm bảo dân chủ và công 

khai; thông báo trước CMHS các lớp và cán bộ, giáo viên nhà trường về kết quả 

thực hiện vào cuối năm học. 

 4. Các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân (thực hiện XHH) 

Thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT- BGDĐT ngày 03/8/2018 Quy định 

về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công 

khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không 

quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ để ép buộc đóng góp và 

không coi việc huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục; 

việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng phải đúng mục đích. Phòng GD&ĐT, các đơn vị, 

trường học tập trung triển khai, thực hiện như sau: 
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- Tổ chức quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và CMHS Thông tư 

16/2018/TT- BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Trong đó tập trung thực hiện đầy đủ, 

đúng quy định: Về nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng; nội dung 

vận động và tiếp nhận tài trợ; hình thức tài trợ; quy trình vận động; tiếp nhận tài 

trợ; quản lý, sử dụng tài trợ; báo cáo tài chính và công khai tài chính; trách nhiệm 

của thủ trưởng cơ sở giáo dục; trách nhiệm của Ban đại diện CMHS; trách nhiệm 

Hội đồng trường; khen thưởng và xử lý vi phạm; 

- Các đơn vị trực thuộc huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch vận động 

tài trợ báo cáo Phòng GD&ĐT phê duyệt trước khi thực hiện;  

- Các trường THPT, trường THCS&THPT, đơn vị trực thuộc xây dựng kế 

hoạch vận động tài trợ, báo cáo Sở GD&ĐT phê duyệt trước khi thực hiện. 

 Lưu ý: Các đơn vị, trường học khi xây dựng Kế hoạch vận động tài trợ phải 

xác định rõ nội dung, mục đích, đối tượng thụ hưởng, dự toán kinh phí và kế 

hoạch triển khai hoạt động cần tài trợ.  

5. Việc quản lý, sử dụng và thanh lý tài sản công trong các cơ sở giáo dục 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; Nghị Quyết số 111/2018/NQ- HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, 

sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Thanh Hóa. 

 6. Kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất 

trong các cơ sở giáo dục 

6.1. Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN các cấp có  

thẩm quyền, nhiệm vụ thực hiện trong năm kế hoạch theo quy định tại Thông tư  

92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, 

phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, 

mở rộng CSVC; các cơ sở giáo dục lập dự toán, gửi cơ quan tài chính cấp trên để 

xem xét, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định. Khi được cấp kinh phí, 

các trường triển khai thực hiện theo quy định (Thông tư 92/2017/TT-BTC). 

6.2. Nếu Trong năm đơn vị có phát sinh nhu cầu sửa chữa, bảo trì, cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, đơn vị tự sắp xếp trong phạm vi dự toán được 

giao và đảm bảo hồ sơ tài liệu về lập và phân bổ dự toán thì thực hiện theo Công 

văn số 3257/UBND - KTTC ngày 18/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 

18/9/2017 của Bộ Tài chính. 

III. Các khoản không được thu trong các cơ sở giáo dục 

1. Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện CMHS để thu các 

khoản thu ngoài quy định. Theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT 

của Bộ GD&ĐT, Ban đại diện CMHS không được thu: Tiền bảo vệ CSVC và an 

ninh trường học; khen thưởng CBQL, GV, NV; mua sắm máy móc, trang thiết 

bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho CBQL, GV, NV; hỗ trợ 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=55/2011/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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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;  

2. Không thu đóng góp của CMHS để phục vụ chi thường xuyên mà ngân 

sách nhà nước đã bố trí theo quy định như: Chi hỗ trợ hoạt động giáo dục, điện sáng, 

bảo vệ trường, nước sinh hoạt, hoạt động tập thể, thi đua khen thưởng, phụ đạo học 

sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi (văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,..). 

3. Không được thu tiền vệ sinh trường, lớp và các công trình vệ sinh (đối 

với học sinh THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX, Trung 

tâm KTTH-HN tỉnh), các trường phải tổ chức cho học sinh lao động để rèn luyện 

kỹ năng sống, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ CSVC trường, lớp theo 

Chỉ thị số 15/CT- UBND ngày 27/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.   

4. Các nhà trường thống nhất với Hội CMHS về mẫu, màu sắc để CMHS 

tự may đồng phục cho học sinh. 

5. Các tổ chức, cá nhân thuộc Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT; cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên của các trường học tuyệt đối không được thực hiện hoặc 

tham gia thực hiện việc giới thiệu, quảng bá, vận động mua, phát hành sách tham 

khảo tới học sinh hoặc cha mẹ học sinh dưới bất kỳ hình thức nào. 

6. Các cơ quan quản lý giáo dục (các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT; 

phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục) tuyệt đối không chỉ đạo phát hành hoặc 

trực tiếp phát hành thêm các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường và của giáo viên 

theo quy định tại Điều lệ và hướng dẫn của ngành. Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách 

nhà trường là minh chứng đánh giá tiêu chí quản trị tổ chức hành chính nhà 

trường theo Điều 5 Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành 

Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.  

7. Về tổ chức dạy tiếng Anh và dạy song ngữ (từ lớp 3 đến lớp 9), dạy làm 

quen tiếng Anh đối với trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. 

- Thực hiện dạy tiếng Anh (từ lớp 3 đến lớp 9), thực hiện nghiêm túc 

Chương trình của Bộ GD&ĐT, không tổ chức thu tiền của học sinh; 

- Việc tổ chức thí điểm dạy song ngữ phải chuẩn bị đầy đủ về CSVC, thiết 

bị dạy học, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ của giáo viên, khả năng học và tự 

nguyện của học sinh. Phòng GD&ĐT tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố 

tập trung chỉ đạo, đánh giá kết quả việc dạy và học, rút kinh nghiệm sau triển 

khai thực hiện thí điểm, xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi tổ chức đại trà; 

- Việc tổ chức dạy thí điểm, làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non 5-6 tuổi 

không mở rộng thêm số trường đang thực hiện thí điểm, chờ chương trình và 

hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Học sinh có nhu cầu, đăng ký học tại các Trung tâm 

ngoại ngữ, tin học đã được Sở GD&ĐT cấp phép hoạt động. 

8. Khoản thu kiểm tra định kỳ đối với học sinh tiểu học, THCS và THPT 

- Đối với các trường tiểu học, số lần kiểm tra các môn trong năm học thực 

hiện theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của  Bộ GD&ĐT về 

sửa đổi, bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học. Các nhà trường 

chỉ thu tiền giấy thi phục vụ học sinh; không thu tiền ra đề thi, coi thi, chấm thi; 
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- Các trường THCS, THPT số lần kiểm tra các môn trong năm học thực 

hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về 

đánh giá xếp loại học sinh THCS Và THPT. Các nhà trường chỉ thu tiền giấy thi 

với bài thi trắc nghiệm, không thu học sinh tiền ra đề thi, coi thi và chấm thi. 

9. Đối với các lớp tiểu học đã tổ chức học 2 buổi/ngày (không vượt quá 7 

tiết/ngày), các nhà trường không được tổ chức dạy thêm vào tiết thứ 8 trong ngày 

theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

 IV. Công tác quản lý, sử dụng các khoản thu tại các cơ sở giáo dục 

 1. Tổ chức thu và sử dụng học phí theo quy định tại Điều 13, 14, 15 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 và chính sách miễn, giảm học phí, 

hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.  

  2. Thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư 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. 

  3. Mở sổ sách theo dõi, hạch toán tất cả các khoản thu - chi phát sinh và 

quản lý hồ sơ tại kế toán theo đúng quy định của chế độ  tài chính hiện hành.  

  4. Hiệu trưởng các đơn vị trường học chịu trách nhiệm về việc thu, quản lý 

và sử dụng các nguồn thu. 

  V. Tổ chức thực hiện 

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố 

  - Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, các văn bản hướng dẫn của Sở 

GD&ĐT, tham mưu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, 

triển khai đến các đơn vị trực thuộc trước khi bước vào năm học mới. 

  - Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Chủ tịch UBND 

huyện, thị xã, thành phố quy định mức trần thu các khoản phục vụ học sinh phù 

hợp với điều kiện mức sống của nhân dân trên địa bàn.  

  - Thẩm định dự toán tất cả các khoản thu, chi ngoài ngân sách của các 

trường học trước khi triển khai thực hiện. 

- Tăng cường kiểm tra, rà soát các khoản thu theo đúng quy định và có  

biện pháp sử lý đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu;  

 - Rà soát các điều kiện để đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ 

thông mới và tuyên truyền, phổ biến, thông báo rộng rãi để cho cha mẹ học sinh 

được biết trước khi bước vào năm học mới; 

  - Định kỳ đột xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, 

chi tại các trường học . 

  - Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về thực hiện các thu khoản 

ngoài ngân sách của các đơn vị trực thuộc, tiếp nhận thông tin giải quyết đơn, thư 

phản ánh của công dân, kiến nghị, xử lý nghiêm túc các sai phạm (nếu có). 

  - Tổng hợp báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện các khoản thu; báo cáo 

UBND huyện, thị, thành phố và gửi về Sở GD&ĐT (qua phòng Kế hoạch - Tài chính). 
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  - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT 

và Thông tư số 16/2018/TT- BGDĐT của Bộ GD&ĐT, đúng thời gian quy định 

để Sở GD&ĐT tổng hợp, báo cáo Bộ GD&ĐT.  

  - Địa phương nào để xảy ra tình trạng lạm thu thì Trưởng phòng GD&ĐT 

phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở GD&ĐT. 

  2. Các trường THPT, Trung tâm GDTX và Trung tâm KTTH-HN tỉnh 

  - Tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, giáo viên trong đơn vị và CMHS về 

các khoản thu ngoài ngân sách; thực hiện công khai, minh bạch đúng quy định.  

- Tăng cường kiểm tra, rà soát các khoản thu theo đúng quy định và có 

biện pháp sử lý nghiêm đối với cá nhân để xảy ra tình trạng lạm thu;  

  - Chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện các khoản 

thu, chi ngoài ngân sách sai quy định.  

  - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT 

và Thông tư số 16/2018/TT - BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sở 

GD&ĐT (qua phòng Kế hoạch Tài chính) để tổng hợp, báo cáo Bộ GD&ĐT. 

  Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng 

trường THPT, đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm 

túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có những thay đổi, Sở Giáo 

dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo) ; 

- UBND tỉnh (để báo cáo) ; 

- Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH,  

  Đài PTTH, BHXH tỉnh, Tỉnh đoàn, 

  Hội chữ thập đỏ tỉnh (để phối hợp); 

- UBND các huyện,TX,TP (để phối hợp) ; 

- BGĐ Sở GD&ĐT (để chỉ đạo); 

- Các phòng, ban CQ Sở (thực hiện); 

- Website Sở GD&ĐT;                                                                             
- Lưu: VT, KHTC. 

                GIÁM ĐỐC 

                     

                       

 

 

              

 

               Phạm Thi Hằng   
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 111/2018/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 11 tháng 7 năm 2018 

  

NGHỊ QUYẾT 

VỀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH TRONG VIỆC QUẢN LÝ, SỬ 

DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC 

PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH THANH HÓA 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 6 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 

quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối 

với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử 

dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 392/BC-HĐND ngày 05/7/2018 của Ban Kinh 

tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản 

công của các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị dự toán thuộc 

ngân sách nhà nước cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội 

- nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức khác được 

thành lập theo quy định của pháp luật về hội (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ 

chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công 
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1. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công trong trường hợp phải lập 

thành dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và 

pháp luật có liên quan. 

2. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công trong trường hợp không 

thuộc phạm vi quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện như sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm tài sản công đối với: 

- Tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (gồm đất, nhà làm 

việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất); 

- Tài sản là xe ô tô, phương tiện vận tải khác; 

- Tài sản là máy móc, trang thiết bị và các tài sản khác có giá trị từ 500 triệu 

đồng trở lên/01 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương 

quản lý; 

b) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và tương đương quyết định 

mua sắm máy móc, trang thiết bị và các tài sản khác có giá trị từ 200 triệu đồng 

đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của đơn vị mình và các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trực thuộc (trừ Điểm a Điều này); 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định mua sắm máy móc, trang 

thiết bị và các tài sản khác có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 

đơn vị tài sản đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc; đơn vị dự toán 

thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

thuộc phạm vi quản lý (trừ Điểm a Điều này); 

d) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị cấp tỉnh và tương đương quyết định mua sắm tài sản có giá trị dưới 200 triệu 

đồng/01 đơn vị tài sản (trừ Điểm a Điều này); 

đ) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; Thủ trưởng đơn vị dự toán thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định mua sắm tài sản có giá trị dưới 200 triệu 

đồng/01 đơn vị tài sản (trừ Điểm a Điều này); 

e) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: 

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên và 

chi đầu tư quyết định mua sắm tài sản (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) từ 

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và từ nguồn vốn vay, vốn huy động theo chế 

độ quy định để phục vụ hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh 

của đơn vị sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp về sự phù hợp tiêu 

chuẩn, định mức và nguồn vốn mua sắm. 

- Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhiều nguồn vốn để mua 

sắm tài sản, trong đó có nguồn ngân sách nhà nước thì thẩm quyền quyết định 

mua sắm tài sản thực hiện theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 2 

Điều này. 
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Điều 3. Thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

1. Thẩm quyền quyết định thuê xe ô tô, phương tiện vận tải khác; trụ sở làm 

việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thuê trụ sở làm việc và cơ sở 

hoạt động sự nghiệp; xe ô tô, phương tiện vận tải khác đối với các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị cấp tỉnh và tương đương (bao gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực 

thuộc). 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thuê trụ sở làm việc và 

cơ sở hoạt động sự nghiệp đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện; đơn vị dự toán thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện và Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý. 

2. Thẩm quyền quyết định thuê tài sản khác 

a) Trường hợp thuê tài sản được chi trả bằng nguồn kinh phí trong định mức 

chi thường xuyên (kinh phí khoán chi) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì do thủ 

trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, chế 

độ hiện hành. 

b) Trường hợp thuê tài sản phải chi trả bằng nguồn kinh phí ngoài định mức 

chi thường xuyên (ngoài kinh phí khoán chi) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của ngân sách cấp nào thì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp đó 

quyết định. 

c) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên và 

chi đầu tư quyết định thuê tài sản (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) từ Quỹ 

phát triển hoạt động sự nghiệp và từ nguồn vốn vay, vốn huy động theo chế độ 

quy định để phục vụ hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

đơn vị sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp về sự phù hợp tiêu chuẩn, 

định mức và nguồn vốn để thuê. 

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhiều nguồn vốn để thuê tài 

sản, trong đó có nguồn ngân sách nhà nước thì thẩm quyền quyết định thuê tài 

sản thực hiện theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều này. 

Điều 4. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi tài sản công của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý đối với: Trụ sở làm việc, cơ sở 

hoạt động sự nghiệp (gồm đất, nhà làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác 

gắn liền với đất); xe ô tô, phương tiện vận tải khác; tài sản công khác có nguyên 

giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị cấp tỉnh và tương đương (bao gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực 

thuộc). 
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2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và tương đương quyết 

định thu hồi đối với tài sản công của đơn vị mình và của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trực thuộc (trừ tài sản công quy định tại Khoản 1 Điều này). 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi tài sản công của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc; đơn vị dự toán thuộc ngân sách nhà nước cấp 

huyện và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý (trừ tài 

sản công quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này). 

Điều 5. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển tài sản công là trụ 

sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (gồm đất, nhà làm việc, công trình sự 

nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất); xe ô tô, phương tiện vận tải khác; máy 

móc, thiết bị, các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu 

đồng trở lên/01 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc cấp tỉnh quản lý. 

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định điều chuyển tài sản công (trừ tài sản 

công quy định tại Khoản 1 điều này) giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh 

(bao gồm cả đơn vị trực thuộc các cơ quan cấp tỉnh), giữa cấp tỉnh và cấp huyện, 

cấp xã. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chuyển tài sản công 

giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc; đơn vị dự toán thuộc ngân sách nhà 

nước cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản 

lý (trừ tài sản công quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này). 

Điều 6. Thẩm quyền quyết định bán tài sản công 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán tài sản công là trụ sở làm 

việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (gồm đất, nhà làm việc, công trình sự nghiệp và 

tài sản khác gắn liền với đất); xe ô tô, phương tiện vận tải khác; máy móc, thiết bị 

và các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở 

lên/01 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và tương đương quyết 

định bán tài sản của đơn vị mình và của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc 

(trừ tài sản công quy định tại Khoản 1 Điều này). 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bán tài sản của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc; đơn vị dự toán thuộc ngân sách nhà nước cấp 

huyện và của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý (trừ tài 

sản công quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này). 

Điều 7. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý tài sản là xe ô tô, 

phương tiện vận tải khác; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất có nguyên giá 

theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (trừ trường hợp 

phải phá dỡ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng đã được cấp 
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có thẩm quyền phê duyệt); tài sản là máy móc, thiết bị và tài sản khác có nguyên 

giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và tương đương; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thanh lý tài sản là nhà, 

công trình xây dựng gắn liền với đất có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 

500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản, các công trình xây dựng phải phá dỡ để 

thực hiện dự án đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, dự 

án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các tài sản công 

thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm theo phân cấp đối với các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị cấp tỉnh và tương đương; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thủ trưởng đơn vị dự toán thuộc ngân sách nhà 

nước cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thanh lý tài sản 

thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm của mình theo phân cấp. 

Điều 8. Thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công 

1. Đối với tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tiêu hủy: Cơ quan, 

người có thẩm quyền quyết định mua sắm thì cơ quan, người có thẩm quyền đó ra 

quyết định tiêu hủy. 

2. Đối với tài sản bị tịch thu phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật: Thực 

hiện theo các văn bản pháp luật chuyên ngành và các văn bản quy định có liên 

quan. 

Điều 9. Thẩm quyền xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy 

hoại 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý tài sản công bị mất, bị 

hủy hoại đối với tài sản là nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất, xe ô tô, 

phương tiện vận tải khác và các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán 

từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương. 

2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và tương đương quyết định 

xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của đơn vị mình và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc (trừ tài sản được quy định tại Khoản 1 Điều này). 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định xử lý tài sản công trong 

trường hợp bị mất, bị hủy hoại của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý (trừ tài sản được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này). 

Điều 10. Thẩm quyền phê duyệt phương án điều chuyển tài sản cho cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương; bán, 

thanh lý, tiêu hủy; xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của dự 

án sử dụng vốn Nhà nước 
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Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thành lập Ban Quản lý dự án 

quyết định phê duyệt phương án điều chuyển tài sản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

dự án thuộc phạm vi quản lý của mình; bán, thanh lý, tiêu hủy; xử lý tài sản trong 

trường hợp bị mất, bị hủy hoại. 

Điều 11. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân 

1. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính như sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử lý tài 

sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với tài sản là nhà, công trình 

xây dựng gắn liền với đất, xe ô tô, phương tiện vận tải khác và các tài sản khác có 

giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt phương án xử 

lý đối với tài sản do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc địa phương quyết định 

tịch thu (trừ Điểm a, Khoản 1 Điều này). 

2. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản 

của người bị kết án tịch thu như sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật 

chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu ở cấp tỉnh đối với tài sản là nhà, 

đất, xe ô tô, phương tiện vận tải khác và các tài sản khác có giá trị từ 500 triệu 

đồng trở lên/01 đơn vị tài sản. 

b) Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ 

án, tài sản của người bị kết án tịch thu ở cấp tỉnh đối với các trường hợp không 

thuộc phạm vi quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này. 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án xử lý tài sản ở 

cấp huyện đối với các trường hợp không thuộc phạm vi quy định tại Điểm a, 

Điểm b Khoản 2 Điều này. 

3. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản là bất động sản vô chủ, tài 

sản không xác định được chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, tài sản bị 

chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy, di sản không có người nhận thừa 

kế, hàng hóa tồn đọng như sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản 

là nhà, đất, xe ô tô, phương tiện vận tải khác và các tài sản khác có giá trị từ 500 

triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc điều chuyển giữa các ngành và các 

huyện. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án xử lý đối với 

tài sản còn lại (trừ tài sản thuộc Điểm a Khoản 3 Điều này). 

Điều 12. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 141/2009/NQ-HĐND ngày 

16/12/2009 của HĐND tỉnh về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại 

các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 
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trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 13. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định 

của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện. 

Điều 14. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, Kỳ họp thứ 6 

thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 

2018./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh; 
- Thường trực HĐND; UBND các huyện, TX, TP; 

- Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trịnh Văn Chiến 
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UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 879/SGDĐT-QLĐT&GDTX                               

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Thanh Hoá, ngày 18  tháng 4  năm 2019 

V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 

04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các cơ sở 

giáo dục. 

 

 

Kính gửi:  

                - Các trường THPT, đơn vị trực thuộc; 

     - Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; 

                         - Trung tâm GDTX,  Trung tâm GDNN-GDTX; 

                         - Các đơn vị được cấp phép hoạt động giáo dục. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3024/UBND-VX 

ngày 18/3/2019 về việc giao triển khai thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT 

ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý hoạt động giáo dục 

kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (gọi tắt là Thông tư 04), Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Hóa hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục kỹ 

năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa  tại các cơ sở giáo dục như sau: 

I. Đối tượng áp dụng 

1. Các nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non; trường tiểu 

học (TH), trung học cơ sở (THCS), TH & THCS, trung học phổ thông (THPT), 

THCS & THPT; trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường trung cấp chuyên 

nghiệp, cao đẳng, đại học; Trung tâm GDNN- GDTX, Trung tâm GDTX; trung tâm 

ngoại ngữ, tin học và trung tâm học tập cộng đồng (gọi chung là các cơ sở giáo dục) 

có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ 

chính khóa; 

2. Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp có 

đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; các trung tâm thuộc các tổ chức chính trị 

- xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (sau đây gọi chung là các đơn vị) có liên quan 

đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. 

II. Nguyên tắc hoạt động  

1. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính 

khóa nhằm góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho 

người học (gọi chung là học sinh); có nội dung phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh, 

phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.  

2. Thời gian tổ chức hoạt động không làm ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục 

chính khóa, hội nghị và sinh hoạt chuyên môn của các cơ sở giáo dục; mỗi tháng tổ 

chức không quá 4 tiết/học sinh. 

3. Các đơn vị, cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm về các nội dung giáo dục, 

chất lượng giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa. 
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4. Không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm; không tổ chức theo lớp học 

chính khóa. 

5. Học sinh có nhu cầu tự nguyện viết đơn, trong đơn phải có ý kiến đồng ý của 

gia đình học sinh; tuyệt đối không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia 

đình học sinh và học sinh tham gia. 

III. Điều kiện hoạt động và thẩm quyền xác nhận đăng ký hoạt động 

1. Điều kiện hoạt động  

- Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ 

sinh, an toàn theo quy định; thiết bị dạy học phải đảm bảo an toàn, phù hợp với nội 

dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi học sinh. 

- Khi đơn vị liên kết với nhà trường, giáo viên giảng dạy là các giáo viên, huấn 

luyện viên, báo cáo viên của các đơn vị đã được Sở GDĐT thẩm định cấp phép hoạt 

động, đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 Thông tư 04. 

- Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ GDĐT ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo 

trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp 

phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định; đảm bảo 

yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các 

quy định của pháp luật. 

2. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động 

2.1.  Thẩm quyền xác nhận đăng ký hoạt động 

- Giám đốc Sở GDĐT xác nhận đăng ký hoạt động đối với các các cơ sở giáo 

dục trực thuộc, trường Trung cấp chuyên nghiệp, trường dự bị đại học, trung tâm 

GDNN- GDTX (học sinh học chương trình THPT), Trung tâm GDTX tỉnh; trung 

tâm ngoại ngữ, tin học và các đơn vị thuộc trường đại học, cao đẳng đặt ngoài khuôn 

viên nhà trường. 

- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố xác nhận đăng 

ký hoạt động đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường MN, TH, 

TH&THCS, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 

THCS, phổ thông dân tộc bán trú, trung tâm học tập cộng đồng. 

2.2. Hồ sơ đăng ký hoạt động của các cơ sở giáo dục 

- Công văn đăng ký tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo 

dục ngoài giờ chính khóa; 

- Kế hoạch hoạt động (phải nêu rõ mức thu học phí và nội dung chi); 

- Giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện trong hoạt động liên kết; 

- Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về đội ngũ 

giáo viên, huấn luyện viên của các Doanh nghiệp đã được Sở GDĐT thẩm định theo 

quy định tại Mục b, Khoản 2, Điều 8 Thông tư 04. 

2.3. Trình tự, thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động liên kết 

Các cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đăng ký hoạt động liên kết theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 04. 
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3. Công tác quản lý tài chính  

- Cơ sở giáo dục được thu tiền của người học để chi trả thù lao cho giáo viên, 

báo cáo viên, huấn luyện viên, công tác quản lý, điện, nước, khấu hao tài sản cố định 

và chi thường xuyên khác.  

- Cơ sở giáo dục phải xây dựng mức thu theo nguyên tắc lấy thu bù đắp chi 

phí hoạt động, phải được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh trước khi tổ chức hoạt 

động; báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cơ quan xác nhận đăng ký hoạt 

động để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. 

- Mức thu tổ chức hoạt động theo lớp học (vận dụng mức thu tại Hướng dẫn 

Liên ngành số 702/HDLN-GDĐT-TC ngày 13/4/2017 của Sở GDĐT- Sở Tài chính 

về mức thu dạy thêm, học thêm là 5.000đ/tiết học/học sinh). Chi cho giáo viên trực 

tiếp giảng dạy 70% bao gồm cả biên soạn tài liệu, giáo trình (Nếu sử dụng phần 

mềm  thì giáo viên hưởng 63% và chi mua phần mềm 7%); chi cho công tác quản lý, 

điện, nước 20%; chi bổ sung cơ sở vật chất và chi thường xuyên khác 10%. 

- Thực hiện công khai và hạch toán kế toán theo quy định của Luật Kế toán; 

thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

IV. Tổ chức thực hiện      

1. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Sở GDĐT cấp phép hoạt động đối với các đơn vị quy định tại Mục b, Khoản 

2, Điều 1 Thông tư 04 (quy trình thực hiện theo Thủ tục hành chính đã được UBND 

tỉnh công bố). 

- Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục 

ngoài giờ chính khóa theo quy định tại Mục a, Khoản 1, Điều 8 Thông tư 04. 

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng 

sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

toàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, thanh tra, xử lý 

vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm. 

- Tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh và Bộ GDĐT trước ngày 10 tháng 6 

hằng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất. 

2. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ 

chính khóa trên địa bàn; 

- Chỉ đạo phòng GDĐT và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý hoạt 

động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. 

3. Trách nhiệm của phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục 

ngoài giờ chính khóa theo quy định tại Mục b, Khoản 1, Điều 8 Thông tư 04. 
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- Chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện về quản lý hoạt động giáo dục kỹ 

năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn quản lý. 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi 

phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm 

theo quy định của pháp luật. 

- Tổng hợp kết quả, báo cáo UBND cấp huyện và Sở GDĐT trước ngày 05 

tháng 6 hằng năm. 

4. Trách nhiệm của các đơn vị và cơ sở giáo dục 

-  Khi  các cơ sở giáo dục liên kết với các đơn vị phải có hợp đồng giữa hai 

bên. Hợp đồng phải quy định rõ về nội dung dạy học, kinh phí, đội ngũ giáo viên, 

huấn luyện viên, báo cáo viên, địa điểm tổ chức và trách nhiệm của mỗi bên. Sau khi 

ký kết hợp đồng phải báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp. 

- Bảo đảm chất lượng giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ 

chính khóa. 

- Khi tổ chức hoạt động phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và các 

quyền lợi hợp pháp về vật chất, tinh thần cho người học, người dạy; đồng thời phải 

chịu trách nhiệm bảo đảm quyền lợi tham gia bảo hiểm rủi ro cho người học. 

- Quản lý, lưu giữ hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ đăng ký; danh sách người dạy; danh 

sách người học; kế hoạch, tài liệu; hồ sơ tài chính theo quy định. 

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra của chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục các 

cấp; thực hiện báo cáo đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan quản lý giáo dục. 

- Nếu đơn vị tham gia hoạt động liên kết tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động 

phải báo cáo cơ quan cấp phép trước 10 ngày và thông báo công khai cho học sinh 

biết, đồng thời hoàn trả các khoản tiền đã thu của học sinh tương ứng với các nội 

dung, thời lượng chưa được thực hiện. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành 

phố; Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội 

dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở 

GDĐT (qua Phòng Quản lý đào tạo và Giáo dục thường xuyên) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện); 

- Bộ GDĐT (báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);  

- Chủ tịch UBND huyện, TX, TP (phối hợp);  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (chỉ đạo);           

- Các phòng thuộc Sở GDĐT (thực hiện);  

- Website của Sở GDĐT;                                                                                                 

- Lưu: VT, QLĐT & GDTX.     
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