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DÙc lp- Ty do - H¡nh phúc 

A8sGDDT-KHTC Thành phó Hô Chi Minh, ngàyT tháng5 n�m 2021 

ve tó chéc thrc hiÇn các kho£n thu 
hoc phí và các khoån thu khác n�m hÍc 
2020 2021 do t¡m ngung các hoat 
�ong day- hÍc trên dja bàn Thành phô 
Hô Chí Minh. 

Kinh gui: 

-Truong phòng Giáo dåc và �ào t¡o thành phô Thç �úc 

và các qun, huyên; 

HiÇu truong các Truong Trung hÍc phô thông công lêp 
và ngoài công lp; 
Trung tâm Giáo dåc nghê nghiÇp-GD thuÝng xuyên; 
Thù truöng các �on vË truc thuÙc So GD�T. 

C�n c Công v�n sô 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 05 n�m 2021 cça Uy ban 
nhân dân thành phô Hô Chí Minh vê tam ngung các ho¡t �Ùng day - hÍc trên dËa 

bàn Thành phô Hô Chí Minh; 

So Giáo duc và �ào t¡o �ê nghË các co sÝ giáo dåc công lp tiêp tåc thrc hiÇn 
theo nÙi dung huóng dân t¡i các v�n b�n sau: 

- Công v�n sÑ 2772/GDDT-KHTC ngày 31 tháng 8 n�m 2020 cça S& Giáo dåc 
và Dào tao vê huóng dan thu, së dung hÍc phí và các khoån thu khác n�m hÍc 2020 
- 2021 cça các co so giáo dåc và dào t¡o công lp trên dia bàn thành phô Hô Chí 
Minh; Công v�n sô 3102A/GDÐT-KHTC ngày 24 tháng 09 n�m 2020 vê chân 
chinh công tác quan lý thu chi khoàn thu �âu n�m hÍc 2020-2021 cça ngành giáo 
duc và �ào t¡o trên �Ëa bàn Thành phô Hô Chí Minh; Công v�n sô 267/SGDÐT- 
KHTC ngày 26 tháng 01 n�m 2021 vê tiêp tåc t�ng cuong công tác quàn lý thu chi 
kho£n thu n�m hÍc 2020-2021 cça ngành giáo dåc và �ào t¡o trên �ja bàn Thành

phô Hô Chí Minh. 

- Công v�n sÑ 589/SGDÐT-KHTC ngày 03 tháng 03 n�m 2021 cça So Giáo 
dyc và �ào t¡o vê tô chúc thåc hiÇn các kho£n thu hÍc phí và các khoàn thu khác 
n�m hÍc 2020 - 2021 khi tô chétc �i hÍc l¡i sau thoi gian nging dên truong nh�äm 

dàm bão công tác phòng, chông dich Covid-19 cça ngành giáo dåc và �ào t¡o thành 

pho. 
Trong dó c§n luu ý mÙt sÑ nÙi dung vÁ viÇc tó chérc thrc hiÇn các kho£n thu 

hoc phí và các kho£n thu khác n�m hÍc 2020 2021 do t¡m ngung các ho¡t �Ùng 

d¡y - hÍc trên dËa bàn Thành phô Hô Chí Minh nhu sau: 



Vê thoi gian thu hoc phí và các kho£n thu khác phäi �am b£o nguyên t¯c theo 

so tháng thuc hoe nhung không vuot quá khung thÝi gian quy dinh t¡i Quyét dinh 
2752/Qp-UBND ngày 04 tháng 8 n�m 2020 eça Uy ban nhân dân thành phÑ Hò Chí 
Minh vê ban hành Kê ho¡ch thÝi gian n�m hÍc 2020- 2021 cça giáo dåc mâm non, 
giáo dyc phô thông và giáo dåc thuàng xuyên trên dja bàn Thành phô Hô Chí Minh 
nhung không quá 9 tháng. 

Luu ý: Trong thoi gian hÍc sinh, sinh viên, hÍc viên ngimg hoc dé phòng tránh 
dich néu các �on vi không trién khai hoc tryc ttyén thì không thuc hiÇn thu hoc phí; 
Chi thuc hiên thu hÍc phi khi tó chéc hooc tre tuyên ho�c bó trí hÍe b 

Các khoàn thu thôa thun và thu chi hÙ ph£i thu theo thoi gian thrc hocevà 
chi phi the të phát sinh (Các don vi luu ý �iêu chinh kê ho¡ch giáng d¡y và múc 
thu phù hop vÛi tinh hinh thåc të). 

Nh�m t�ng cuÝng các biÇn pháp phòng chông djch Covid-19 và thuc hiÇn tôt 
chù truong không dùng tiên m�t cça Uy ban nhân dân thành phô Hô Chí Minh: yêu

cau 100 26 các don vi nghiêm túc triên khai thuc hiên thu hoc phi và các khoán thu 
Khaebangphrong thiic không ding tiênm�t vái nhiêu hinhthiic không giói h¡n các 
ngân hàng thanh toán và ru tiên các giài pháp thanh toán trên thiêt bË di �Ùng, thanh 
toán qua thiêt bË châp nhn th� POS, liên kêt tài khoån, th� ngân hàng qua các kênh 
tryc tuyên t¡o moi diêu kiÇn �ê phå huynh, sinh viên hÍc sinh thun lgi trong viec 
thanh toán, không phài tp trung �ên truòng, h¡n chê tôi �a viÇc thanh toán tryc tiêp 
tai don vi/ truong hoc. 

Dôi voi các ca sÝ giáo dåc ngoài công lp: tiêp tåc thåc hiÇn theo huóng dân 
t¡i Muc 2 cça Công v�n só 589/SGDDT-KHTC ngày 03 tháng 03 n�m 2021 cúa So 
Giáo duc và �ào t¡o. 

So Giáo dåc và �ào t¡o �ê nghË thç truong các �on vË quan tâm thåc hiÇn và 
trong quá trinh thrc hiÇn nêu có vuóng m�c, khó kh�n, �Ã nghË các �on vi ph£n hôi 
ve Phòng Kê ho¡ch Tài chính - So Giáo dåc và �åo t¡o �ê drgc hrÛng dân cu thöy, 

KT.GIÁM DÓC 
PHÓ GIÁM DÓC 

Noi nhan: 
- Nhu trên 

- UBND TP "d� báo cáo"; 
- Giám �ôc Sö "�ê báo cáo"; 

- So Tai Chính "dë phôi hop"; 
- Luu: VT, KHTC (H). 
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