UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 151 /SGDĐT-KHTC
V/v sửa đổi Công văn số 1004/SGDĐTKHTC ngày 15/8/2019 của Sở về việc hướng
dẫn thu, quản lý và sử dụng các khoản thu
trong trường học năm học 2019-2020
(lần 2)

Ninh Bình, ngày

18 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh
Ninh Bình về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý dạy thêm, học thêm
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND
ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình và bãi bỏ Quyết định số 08/2014/QĐUBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy định quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm
theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của tỉnh Ninh Bình, Sở Giáo
dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung nội dung dạy thêm, học thêm trong các trường học
theo Công văn số 1004/SGDĐT-KHTC ngày 15/8/2019 của Sở về việc hướng dẫn
thực hiện thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học năm học 2019-2020
cụ thể như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 2, Mục I, Phần thứ nhất - Các khoản thu
(đối với các trường tiểu học) như sau:
“b) Dạy thêm, học thêm:
- Cấp Tiểu học chỉ tổ chức dạy thêm, học thêm đối với lớp bồi dưỡng về nghệ
thuật, thể dục, thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Không dạy thêm đối với học sinh đã
được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
- Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường".
2. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 3, Mục I, Phần thứ nhất - Các khoản thu
(đối với các trường trung học cơ sở) như sau:
“d) Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường".
3. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 4, Mục I, Phần thứ nhất - Các khoản thu
(đối với các trường trung học phổ thông) như sau:
“d) Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường".
4. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 5, Mục I, Phần thứ nhất - Các khoản thu
(đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên) như sau:
“d) Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường".
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5. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 6, Mục I, Phần thứ nhất - Các khoản thu
(đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học & Ngoại ngữ tỉnh) như sau:
“d) Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường".
6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Mục I, Phần thứ ba - Quy định về chi (dạy
thêm, học thêm) như sau: “Nội dung, cơ cấu, định mức chi dạy thêm, công tác quản
lý và phục vụ dạy thêm, học thêm do nhà trường thống nhất và được quy định trong
Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị”.
Công văn này có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2020 (theo hiệu lực thi hành của
Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình), các
nội dung khác vẫn thực hiện theo Công văn số 1004/SGDĐT-KHTC ngày 15/8/2019
và Công văn số 1290/SGDĐT-KHTC ngày 01/10/2019 của Sở GD&ĐT
Yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu
có phát sinh vướng mắc, phản ánh về Sở GD&ĐT để xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
(để báo cáo)
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT HĐND; UBND các huyện, TP;
(để phối hợp)
- Các đ/c lãnh đạo Sở;
- Các phòng ban Sở;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Website Sở;
- Lưu VT, KHTC. HOA.36.
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