UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 136/TB-SGDĐT

Bắc Giang, ngày 08 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết quả thẩm định các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục của
Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn số 1 năm học 2021-2022
Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ
trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục
thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm học 2020-2021;
Căn cứ Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bắc Giang Quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ
phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo
dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-SGDĐT ngày 04/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào
tạo Bắc Giang thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên
địa bàn tỉnh Bắc Giang;
Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tài chính tại Biên bản thẩm định hồ sơ của
Trường Trung học phổ thông (THPT) Lục Ngạn số 1, Sở Giáo dục và Đào tạo thông
báo kết quả thẩm định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm
học 2021-2022 đối với Trường THPT Lục Ngạn số 1.
Chi tiết nội dung, mức thu theo phụ lục gửi kèm
Thủ trưởng đơn vị căn cứ thông báo, thực hiện các quy định về công khai, quản
lý thu chi, hạch toán, quyết toán các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động
giáo dục năm học 2021-2022 theo quy định.
Quá trình thực hiện có vướng mắc, liên hệ phòng Kế hoạch – Tài chính phối
hợp giải quyết ./.
Nơi nhận:
- Trường THPT Lục Ngạn số 1;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Thanh tra Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Nam

2
Phụ lục
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CÁC KHOẢN THU
DỊCH VỤ PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LỤC NGẠN SỐ 1
(Kèm theo Thông báo số 136 /TB-SGDĐT ngày 06/10/2021 của Sở GD&ĐT)

STT

Tên khoản thu

Đơn vị tính

A

B

1

I

Các khoản dịch vụ phục vụ

1

Trông giữ xe

Mức
đơn vị
đề nghị
2

1.1

Xe đạp, xe đạp điện

Xe/tháng

15.000

1.2

Xe máy điện, xe máy

Xe/tháng

30.000

Tiết/học sinh

7.000

2

Mức
thẩm
định
3

Thời gian thu
4

15.000

Thu theo HK, thu
vào tháng 10/2021 và
30.000
tháng 03/2022

Dạy thêm học thêm

2.1

Dạy trực tiếp các môn văn hóa

2.2

Dạy trực tuyến các môn văn hóa
khối 12

Tiết/học sinh

5.000

5.000

2.3

Dạy kỹ năng sống

Tiết/học sinh

6.000

6.000

3

Cung ứng sách giáo khoa

4

Đồng phục học sinh

7.000
Thu theo tháng

Theo
giá bìa

Thu theo lần tổ chức
Thu vào tháng
10/2021

4.1

Áo cộc tay

Chiếc/học sinh

95.000

95.000

4.2

Áo dài tay

Chiếc/học sinh

105.000

105.000

4.3

Áo khoác mua đông

Chiếc/học sinh

150.000

140.000

4.4

Bộ thể dục, thể thao

Bộ/học sinh

150.000

150.000

Học sinh/năm

50.000

50.000

Thu theo lần hoạt
động

8.000

8.000

Thu theo học kỳ, thu
vào tháng 10/2021 và

5

Hoạt động trải nghiệm

II

Các khoản hỗ trợ hoạt động giáo dục

1

Vệ sinh trường học

Học
sinh/tháng

Thu vào tháng
10/2021

3
2

3

4

Nước uống

Tổ chức thi thử, luyện kỹ năng
làm bài thi

Thẻ học sinh (dây đeo, in thẻ)

Học
sinh/tháng

5.000

5.000

Môn thi/học
sinh/thi tự luận

17.000

17.000

Môn thi/học
sinh/thi trắc
nghiệm

9.000

9.000

Học sinh/năm

20.000

20.000

tháng 03/2022

Thu vào thời gian
thực hiện, một năm
học triển khai không
quá 04 lần
Thu vào tháng
10/2021

