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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 04 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ điểm b khoản 6 Điều 99 của Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm
2019;
Căn cứ Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo
dục phổ thông công lập;
Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào
tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;
Xét Tờ trình số 5025/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch
vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục
công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã
hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân
tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ
hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng, từ năm học 2021 - 2022.
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2. Đối tượng áp dụng: Trẻ em học tại các trường mầm non; học sinh học
tại các trường phổ thông; học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp
trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo
dục thường xuyên và Trung tâm giáo dục thường xuyên công lập (gọi tắt là học
sinh); cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; người thực hiện công
tác quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
1. Nguyên tắc:
a) Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục là các khoản
thu thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục với cha mẹ học sinh; các cơ sở giáo dục phải
xây dựng kế hoạch thu, chi cụ thể; thực hiện thu đúng, thu đủ chi, sử dụng đúng
mục đích, tiết kiệm, hiệu quả;
b) Không áp dụng thu để thuê khoán người nấu ăn đối với học sinh trong
các cơ sở giáo dục đã được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐCP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển
giáo dục mầm non và Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm
2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Quy định khoảng cách và địa bàn
làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày;
tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh tại trường trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
c) Mức thu theo quy định trên đây là mức thu tối đa. Tùy thuộc vào tình
hình kinh tế từng địa phương (huyện, thành phố), theo nhu cầu đề xuất của cha
mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục thỏa thuận với cha mẹ học sinh về chủ trương
và mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức thu quy định tại Nghị quyết này
và thu theo số tháng thực học;
d) Ngoài các khoản thu được quy định tại Nghị quyết này và các khoản
thu theo các quy định hiện hành, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
không được thỏa thuận với cha mẹ học sinh để thu thêm các khoản thu khác.
2. Danh mục các khoản thu dịch vụ và mức thu (Phụ lục ban hành kèm
theo Nghị quyết này).
Điều 3. Công tác quản lý thu, chi
1. Việc thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
của nhà trường phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, thu vừa đủ chi, mang tính
chất phục vụ, không mang tính kinh doanh; phải công khai, dân chủ, chi đúng
mục đích.
2. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà
trường tính theo năm học được chia thành nhiều đợt để giảm gánh nặng cho học
sinh và cha mẹ học sinh. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu các khoản
thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và nộp vào ngân hàng thương
mại để quản lý, sử dụng theo quy định.
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3. Thực hiện công khai các khoản thu, chi theo quy định của Luật Ngân
sách nhà nước, Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 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 và quy định
khác của pháp luật có liên quan.
4. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán,
thống kê các khoản thu, chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 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. Vào cuối học kỳ, cuối năm
học, cơ sở giáo dục tổng hợp kết quả thu và quyết toán chi từng khoản thu;
thông báo công khai theo quy định và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân
tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp
thứ 2 thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8
năm 2021./.
Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ GDĐT (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Lâm Đồng;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá X;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VPUBND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm LT tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH

Trần Đức Quận

