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       Thanh Hóa, ngày       tháng 9  năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

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

- Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT, đơn vị trực thuộc. 
 

Thực hiện Công văn số 14898/UBND-VX ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong 

tình hình mới, tại mục 4.1. có nêu “Tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trung tâm 

ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học tổ chức dạy học và học trở lại trong trạng thái 

bình thường mới (tổ chức ăn bán trú đối với bậc học Mầm non, Tiểu học, các Trường 

dân tộc nội trú, các Trường bán trú dân nuôi)…” 

Bên cạnh đó, ngày 21/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 

2615/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn triển khai, thực hiện các khoản thu, chi 

ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2021-2022. Trong đó, có nội dung: 

“Riêng đối với tiền trông giữ xe đạp, xe máy của học sinh, áp dụng mức thu tại Quyết 

định 3352/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy 

định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (không áp dụng mức thu 

tại Quyết định 4554/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa)”. 

Căn cứ vào Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản quy định 

của Nhà nước và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị trực tuyến ngày 

25/9/2021 về triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn các đơn vị như sau: 

1. Cho phép các trường THCS, THPT, THCS&THPT và Trung tâm 

GDNN&GDTX tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường trở lại từ ngày 

27/9/2021 (Riêng cấp Tiểu học không tổ chức dạy thêm, học thêm).  

2. Ngày 20/12/2010, UBND Tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 

4764/2010/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, bãi bỏ Quyết định số 4554/2010/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành 

mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đến ngày 07/9/2017, 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3352/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy 

định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, Sở Giáo dục và 
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Đào tạo khuyến nghị các cơ sở giáo dục giữ nguyên mức thu giá dịch vụ trông giữ 

xe năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021, đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi 

và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. 

3. Các nội dung khác thực hiện như Công văn số 2615/SGDĐT-KHTC ngày 

21/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai, thực hiện các 

khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2021-2022. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Sở Giáo dục và 

Đào tạo (qua Phòng KHTC) để được giải đáp./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GD&ĐT (để BC); 

- UBND tỉnh (để BC); 

- Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH, 

   Đài PTTH, BHXH tỉnh, Tỉnh Đoàn, 

   Hội chữ thập đỏ tỉnh (để PH); 

- UBND các huyện, TX, TP (để PH); 

- Ban Giám đốc (để chỉ đạo); 

- Các phòng ban CQ Sở (để thực hiện); 

- Website Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, KHTC. 
 

                                    KT. GIÁM  ĐỐC 

                                          PHÓ GIÁM ĐỐC 

                              

                                      

 

 

 

                                        Tạ Hồng Lựu 
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