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So: SGDÐT-KHTC Thành phó Hô Chi Minh, ngàytháng 01 n�m 2021 

Ve tiêp tuc t�ng cuong công tác quàn lý 
thu chi khoàn thu n�m hÍc 2020 -2021 
cua ngành giáo duc và �ào t¡o trên �Ëa 
bàn thành phô Hô Chí Minh. 

Kính güi: - Truong phòng GDDT qun, huyÇn, thành phÑ Thç �íérc; 

- HiÇu truong các Truong Trung hÍc phô thông công lp; 
- Thù truông các don vË tryrc thuÙc So GDÐT. 

C�n cú các v�n bàn pháp lý: 
- Nghi dinh sô 86/2015/NÐ-CP ngày 02/10/2015 cça Chính phç quy �Ënh vÁ 

co chê thu, quän lý hÍe phí �ôi vói ca sß giáo dåc thuÙc hÇ thông giáo dåc quôc 
dân và chinh sách miên, giam hÍe phí, hô tro chi phí hÍc tp të n�m hÍc 2015-
2016 den n�m hÍc 2020-2021. 

Cong v�n sô 3281/BGDÐT-KHTC ngày 27 tháng 8 n�m 2020 cça BÙ Giáo 
duc Dào t¡o vê viÇc chân chinh thåc hiÇn các khoän thu �âu n�m hÍc 2020 -

2021 và dàm bäo các dieêu kiÇn thåc hiÇn chuong trinh giáo dåc phô thông mói. 

-Quyêt dinh sô 34/2016/QÐ-UBND ngày 13 tháng 9 n�m 2016 cça Üy ban 
nhân dân thành phô vêthyc hiÇn NghË dinh sô 86/2015/NÐ-CP ngày 02/10/2015 
cua Chính phç vê quy dËnh co chê thu, sç dång hÍc phí �ôi vÛi co sß giáo dåc 
thuÙc hê thông giáo duc quôc dân và chính sách mi¿n, giàm hÍc phí, hÑ tro chi 
phi hÍc tp të n�m hÍc 2016-2017 dên n�m hÍc 2020-2021 trên �Ëa bàn thành 
phô Hô Chí Minh. 

-Quyêt dinh 2752/QÐ-UBND ngày 04 tháng 8 n�m 2020 cça Üy ban nhân 
dân thành phô Hô Chí Minh vê ban hành Kê hoach thÝi gian n�m hÍc 2020-2021 
cça giáo dåc mâm non, giáo dåc phô thông và giáo duc thuong xuyên trên �Ëa 
bàn Thành phô Hô Chí Minh. 

- Công v�n sô 3312/UBND-VX ngày 28 tháng 8 n�m 2020 cça Uy ban nhân 

dân thành phÑ vê co chÃ thu và sr dung hÍc phí và các khoan thu khác n�m hÍc 
2020-2021 trên �Ëa bàn thành phô Hô Chí Minh. 

Tiep theo Công v�n s6 2772/GDET-KHTC ngày 31 tháng 8 n�n 2020 cça 
So Giáo duc và �ào t¡o vê huóng dân thu, su dång hÍc phí và thu khác trong 
n�m hoc 2020-2021 cça các co sß giáo dåc và �ào t¡o công lp trên dja bàn thành 
phô Hô Chí Minh; Công v�n sÑ 3102A/GDÐT-KHTC ngày 24 tháng 9 n�m 2020 



ve chân chinh công tác quän lý thu chi kho£n thu �§u n�m hÍc 2020-2021 cça 
ngành GDÐT trên dËa bàn Thành phô Hô Chí Minh. 

Nhäm tiêp tåe t�ng cuong công tác quán lý thu chi cça ngành giáo dåc và 
dào t¡o trên dja bàn thành phô Hô Chí Minh trong n�m hÍc 2020-2021. So Giáo 
dyc và Dào t¡o có ý kiên chi �¡o các �on vi mÙt sô nÙi dung cu thê nhu sau: 

Dê nghi Truóng phòng Giáo duc và �ào t¡o các quân, huyên và thânh phö 
Thu Dúc, HiÇu triuong các Truòng Trung hÍc phÑthông trên dia bàn thành phô 

sát Kê ho¡ch thÝi gian n�m hÍc 2020-2021 theo Quyêt dinh 2752/QD- 
UBND ngày 04 tháng 8 n�m 2020 cça Üy ban nhân dân thành phô Hô Chí Minh 
dã ban hành làm c�n cé pháp lý tó chéc các nÙi dung thu theo quy dËnh. 

Không dugc tô chéc thu các khoàn thu có liên quan �ên viÇc ôn luyên thi tot 
nghiêp trung hÍc phô thông quôc gia, thi tuyên sinh lóp 10 duói bât ky hinh thúc 
nào (Kê cà hình thúrc tô chéc vn �Ùng tài tro nÙi dung thu nêu trên theo Thông 
tu sô 16/2018/TT-BGDDT ngày 03/8/2018 cça BÙ Giáo dåc và �ào t¡o vê tài trã 
cho các co sß giáo dåc thuÙc hÇ thÑng giáo dåc quôc dân) trong khung kê ho¡ch 
thoi gian n�m hÍc �� duyc Uy ban nhân dân thành phô phê duyÇt. 

Nghiêm túc thuc hiÇn các công v�n vÁ huóng dan chi �¡o cça BÙ Giáo dåc 
và Dào tao, Uy ban nhân dân thành phÑ và các Công v�n huóng dân vê thu, sù 
dung hoc phí và thu khác trong �âu n�m hÍc 2020-2021 cça ngành giáo dye và 
dào tao thành phô �ã ban hành �âu n�m hÍc �ông thÝi ph£i xây dåung då toán các 
kho£n thu khác theo nÙi dung huóng dân chuyên môn cça ngành giáo dåc và �ào 
tao vê thuc hiÇn chuong trinh d¡y hÍc 2 buôi/ngày, chuong trinh ngo¡i khóa và 
các nÙi dung khác theo huóng dân t¡i �iÃm 1.2.2 cça Huóng dân liên Sô sô 
3204/HDLS-GDÐT-TC truóc khi tô chúc thông báo thu cho Phå huynh hÍc sinh. 

De nghË các �on vË nghiêm túc thsrc hiÇn./ 
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