ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3877/UBND-VX

Lào Cai, ngày 22 tháng 08 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường quản lý tài trợ và
các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt
động giáo dục.

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm tăng cường công tác quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số
16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
đồng thời, thực hiện quy định về khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi
dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên
địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định về kêu
gọi, vận động và quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, công tác xã hội hóa và các
khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đảm bảo sự đồng thuận của học
sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân trong việc ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ phát triển
triển sự nghiệp giáo dục;
- Yêu cầu các cơ sở giáo dục nắm chắc, hiểu rõ các quy định về quản lý tài
trợ, thực hiện xã hội hóa và thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục. Chỉ thực hiện
huy động các khoản tài trợ và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục thực sự cần
thiết trên tinh thần chia sẻ khó khăn với học sinh, cha mẹ học sinh; đảm bảo
đúng nguyên tắc “tự nguyện, thỏa thuận, vì học sinh”. Người đứng đầu cơ sở
giáo dục phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền theo phân cấp
quản lý đối với các khoản tài trợ bằng tiền mặt, hiện vật hoặc phi vật chất của
các tổ chức, cá nhân cho cơ sở giáo dục thì mới được thực hiện và phải quản lý
tài sản, tài chính theo đúng quy định (không được thực hiện khác với các quy
định dưới bất kỳ hình thức nào).
- Tổ chức thẩm định, phê duyệt các khoản tài trợ, thu dịch vụ theo phân cấp
quản lý bảo đảm đúng quy định, chặt chẽ và phù hợp.
- Yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc công khai các khoản
thu, chi theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017
của Bộ trưởng 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 để cha mẹ
học sinh, học sinh và toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường
được biết.
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2. Khuyến khích Ban đại diện cha mẹ học sinh, cha mẹ học sinh và nhân
dân thực hiện giám sát hoặc trực tiếp tham gia cùng nhà trường thực hiện các
khoản thu, chi dịch vụ giáo dục và nguồn kinh phí xã hội hóa.
3. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở
giáo dục, đặc biệt những cơ sở giáo dục có nhiều đơn thư, hỏi đáp, thắc mắc của
cha mẹ học sinh và nhân dân. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi
phạm trong quản lý hoạt động tài trợ và thực hiện thu, chi dịch vụ giáo dục.
4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Sở Giáo dục và
Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra việc thực
hiện không đúng quy định, tiêu cực trong quản lý tài trợ, các khoản thu dịch vụ
tại các cơ sở giáo dục trực thuộc; đồng thời, chịu trách nhiệm giải trình, trả lời
các ý kiến thắc mắc (nếu có) của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ
học sinh và nhà tài trợ trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ, các khoản
thu, chi dịch vụ theo phân cấp.
Căn cứ nội dung trên, các đơn vị, địa phương, tổ chức và cá nhân liên quan
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Sở: LĐTBXH, Tài chính;
- Trường Cao đẳng Lào Cai;
- Phân hiệu ĐHTN;
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP 2 ;
- Lưu: VT, TH1 , VX(1,3).
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