
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND      Hải Phòng, ngày     tháng 9 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế 

quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối 

với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

 

Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế 

quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ 

sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng (sau đây gọi là Nghị 

quyết số 02/2022/NQ-HĐND); 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 02/2022/NQ-HĐND như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các 

khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục 

công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-

HĐND, làm cơ sở pháp lý cho các trường học công lập trên địa bàn thành phố áp 

dụng phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. 

2. Yêu cầu 

- Việc thu, chi các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo phải 

bảo đảm thu vừa đủ chi; chi đúng mục đích; mang tính chất phục vụ. Không nhất 

thiết thu đầy đủ các khoản thu tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND. 

- Hạch toán các khoản thu, chi và thực hiện công khai theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các quy định pháp luật hiện hành. 

Bảo đảm nguyên tắc thu, chi không được điều chuyển từ khoản thu này sang 

khoản thu khác. Cuối năm học chi không hết phải trả lại cho cha mẹ học sinh 

hoặc chuyển sang năm học sau nếu cha mẹ học sinh đồng ý.  

- Khi thực hiện các khoản thu đối với những nội dung đã được ngân sách nhà 

nước cấp hỗ trợ hoặc đã được bố trí từ nguồn kinh phí khác, mức thu phải được 

giảm trừ sau khi tính toán số kinh phí đã được bố trí trong dự toán của đơn vị. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng áp dụng 

a) Trẻ em, học sinh học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành 

phố: trường mầm non; trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học 

phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trung tâm giáo dục thường xuyên; 

(sau đây gọi là cơ sở giáo dục công lập). 

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. 

2. Nguyên tắc chung 

a) Cơ sở giáo dục công lập chỉ được thực hiện thu đối với danh mục các 

khoản thu và mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo được quy 

định tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND. 

b) Các khoản dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông tối đa không được vượt mức trần học phí được 

quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy 

định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch 

vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

c) Các khoản thu, mức thu phải phù hợp với tình hình thực tế của các cơ 

sở giáo dục, điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của cha mẹ học sinh; đảm bảo 

nguyên tắc thu, chi, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. 

3. Định kì việc thu các khoản 

a) Các khoản thu theo kỳ:  

Mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú; học và thi nghề phổ thông; nước uống. 

b) Các khoản thu theo tháng:  

Tiền ăn; hỗ trợ người nấu ăn, người chăm ăn, trông trưa, công tác quản lý; 

quản lý trẻ/học sinh ngoài giờ hành chính; ngày thứ 7 cho trẻ mầm non; trông 

xe; dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh tiểu học; học thêm. 

4. Quản lý, sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động 

giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập. 

a) Các cơ sở giáo dục công lập phải sử dụng chứng từ thu (phiếu thu tiền mặt 

có ký xác nhận của cha mẹ học sinh hoặc ký xác nhận của cha mẹ học sinh nếu 

thanh toán không dùng tiền mặt) theo quy định đối với các khoản thu dịch vụ hỗ trợ 

hoạt động giáo dục, đào tạo. 

b) Nội dung chi, mức chi của các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo 

dục, đào tạo phải được thông qua Hội đồng giáo dục nhà trường đảm bảo công 
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khai, minh bạch, được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của nhà 

trường theo quy định; không sử dụng nguồn thu này cho nhiệm vụ chi khác. 

c) Phải thực hiện công khai theo quy định, báo cáo quyết toán số kinh phí đã 

thu, chi và kết quả thực hiện với các tổ chức, cá nhân đã đóng góp kinh phí. 

d) Cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế 

toán, thống kê các khoản thu theo các quy định của pháp luật; thực hiện yêu cầu về 

thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục có thẩm 

quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các 

thông tin, tài liệu cung cấp. 

đ) Thực hiện chi khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo 

phải bảo đảm các điều kiện sau: 

- Theo đúng mục đích, kế hoạch huy động đối với từng khoản thu.  

- Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định và quy chế chi tiêu nội bộ. 

- Có chứng từ hợp pháp, hợp lệ, được Chủ tài khoản hoặc người được Ủy 

quyền quyết định chi. 

e) Tổ chức hạch toán và báo cáo tài chính: 

- Các cơ sở giáo dục mở sổ sách theo dõi riêng đối với từng khoản thu, chi 

theo năm ngân sách và theo từng năm học. 

- Các khoản thu, chi tại các cơ sở giáo dục công lập phải được tổ chức 

hạch toán kế toán và lập, gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy 

định của Bộ Tài chính; tổ chức công khai tài chính theo quy định của Bộ Tài 

chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban 

nhân dân các quận, huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 

02/2022/NQ-HĐND, cụ thể:  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan hướng dẫn 

các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu và mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động 

giáo dục, đào tạo được quy định tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND. Theo 

dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khoản thu và mức thu dịch vụ hỗ trợ 

hoạt động giáo dục và đào tạo tại các cơ sở giáo dục.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo kết quả 

thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND và theo yêu cầu 

của cấp có thẩm quyền. 
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- Định kỳ rà soát danh mục các khoản thu, mức thu, đối tượng thu bảo 

đảm đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn của thành phố, đề xuất, 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho 

phù hợp. 

- Tổng hợp quyết toán theo chương trình thực hiện Nghị quyết số 

02/2022/NQ-HĐND. 

2. Sở Tài chính 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực 

hiện các khoản thu và mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo được quy 

định tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND.  

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

khoản thu và mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại các cơ sở 

giáo dục và đào tạo.  

3. Thanh tra thành phố 

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, thanh tra, kiểm tra 

thu, chi các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cấp 

học theo quy định. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, Cổng Thông tin 

điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền về việc thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan chỉ đạo 

và cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông phục vụ công tác tuyên 

truyền về thực hiện các khoản thu và mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, 

đào tạo được quy định tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng. 

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

- Tổ chức quán triệt, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo 

dục công lập: trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc cấp quận, huyện quản 

lý, Ủy ban nhân cấp phường/xã và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân 

dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khoản 

thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường; cơ chế thu và sử 
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dụng nguồn thu khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo các cấp học 

trên địa bàn quận, huyện quản lý; tham mưu xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo 

thẩm quyền đối với những tập thể và cá nhân vi phạm các quy định của nhà 

nước về quản lý thu chi.  

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc 

triển khai Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND trên địa bàn. 

6. Các cơ sở giáo dục và đào tạo 

- Thực hiện công khai việc thu, chi các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt 

động giáo dục, đào tạo theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT 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 của hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản hiện 

hành; Quy chế dân chủ cơ sở.  

- Thực hiện chi các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo 

phải bảo đảm các điều kiện sau: 

+ Theo đúng mục đích, kế hoạch huy động đối với từng khoản thu đã thỏa 

thuận với cha mẹ học sinh và được cấp có thẩm quyền đồng ý; không sử dụng 

nguồn thu này cho nhiệm vụ chi khác. 

+ Có chứng từ hợp pháp, hợp lệ, được Chủ tài khoản hoặc người được Ủy 

quyền quyết định chi. 

+ Mở sổ sách theo dõi riêng đối với từng khoản thu, chi theo năm ngân 

sách và theo từng năm học. 

+ Các cơ sở giáo dục công lập gửi toàn bộ số thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động 

giáo dục, đào tạo vào Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi mở tài 

khoản đăng ký hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 

ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

+ Thu, chi các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của 

các cơ sở giáo dục công lập phải được tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán 

thu, chi tài chính hàng năm của cơ sở giáo dục theo quy định (bậc học mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở gửi báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo; bậc học 

trung học phổ thông gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo và cấp có thẩm 

quyền cho phép thu trước ngày 01 tháng 10 hàng năm). 

+ Cơ sở giáo dục công lập không được thỏa thuận các khoản thu dịch vụ 

hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo khác ngoài các khoản thu được quy định tại 

Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND. 
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Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các sở, ngành, địa phương, đơn vị 

phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

thành phố xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- TTTU, TTHĐND TP; 

- CT, PCT Lê Khắc Nam; 

- Ban VHXH-HĐNDTP;  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND TP; 

- Các Sở: GD&ĐT, TP, TT&TT, TC; 

- Thanh tra thành phố; 

- Kho bạc NN HP; 

- UBND các quận, huyện;  

- CVP, PCVP Tr.H.Kiên; 

- Phòng: TH, NCKTGS; 

- CV: GD; 

- Lưu: VT.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Lê Khắc Nam 
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