
 PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU   
   TRƯỜNG THCS DIỄN CÁT 

 

THÔNG BÁO 

Dự kiến kế hoạch các khoản thu - Năm học 2020 – 2021 
 

TT NỘI DUNG MỨC THU CĂN CỨ THU 

I NGÂN SÁCH CẤP 5.773.010.000 Quyết định giao nguồn năm 2020 

1 Ngân sách chi thường 

xuyên 

5.458.610.000  

 Trong đó chi khác 314.400.000  

 

 

II 

 

 

THU TỪ HỌC SINH 

 - Thực hiện theo Công văn số 1620/SGD 

&ĐT-KHTC  ngày 19/08/2020 của Sở giáo 

dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện 

các khoản thu chi năm học 2020-2021 tại 

các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An. 

A Các khoản Thu theo 

quy định 

  

1 Học phí  60.000 đ/tháng/HS 

- NĐ số 86/2015 ngày 02/10/2015 của Chính phủ và 

NĐ số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của CP 

sửa đổi bổ sung NĐ 86/2015 

- Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 

29/12/2016 của UBND Tỉnh Nghệ An 

- NQ số 53/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 

dân Tỉnh ngày 16/12/2016 

2 BHYT học sinh  

- NĐ số 14/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của 

Chính phủ quy định hướng dẫn thực hiện luật 

BHYT, 

- Thực hiện theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

ngày 17/10/2018 của Chính Phủ;  

- Công văn số 1606/LN-BHXH - GD&ĐT- TĐ 

ngày 21/8/2020 của liên Ngành: Bảo hiểm xã hội 

tỉnh- Giáo dục và Đào tạo -Tỉnh đoàn về thực 

hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 

2020-2021 

3 Gửi xe đạp 

 

12.000 đ/tháng 

 

Theo Quyết định số 80/2016/QĐ.UBND ngày 

20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An 



B Các khoản thu Thỏa 

thuận 

  

1 Dạy thêm, học thêm 

Theo thỏa thuận 

giữa PHHS với nhà 

trường 

- Theo thông tư 17/2012/TT-BGD -ĐT ngày 16 

tháng 5 năm 2012 của BTBGD & Đtquy định về 

dạy thêm học thêm 

- QĐ số 01/2013/QĐ.UBND.VX ngày 11/01/2013 

của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định dạy 

thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

- CV số 312/SGD ĐT – GDTrH ngày 05/03/2013 

v/v hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm học 

thêm 

- Công văn số 1620/SGD&ĐT-KHTC  ngày 

19/08/2020 của Sở giáo dục và đào tạo về 

việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi 

năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục 

công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

2 Nước uống học sinh 

Theo thỏa thuận 

giữa PHHS với nhà 

trường  

Theo quy định tại khoản 1, điều 5, thông tư số 

13/2016/TTLT-BYT–BGDĐT ngày 12/05/2016 của 

liên bộ y tế- Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định về 

công tác y tế trường học 

B Các khoản thu tự 

nguyện 

  

1 
Kinh phí hoạt động của 

Ban đại diện CMHS 

Được ủng hộ từ sự 

tự nguyện của 

CMHS Theo điều lệ 

HĐ của Hội 

Thực hiện theo quy định tại điều 10 thông tư số 

55/2011/TT-BGD ĐT ngây 22/11/2011 của Bộ 

GD&ĐT ban hành trên cơ sỏ tự nguyện của cha mẹ 

HS nhà trường 

2 
Tài trợ cho các cơ sở 

giáo dục 

Được ủng hộ từ sự 

tự nguyện của 

CMHS  

Thông tư 16/2018/TT – BGDĐT ngày 03/08/2018 

của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành quy định về 

tài trợ 

CV 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 HD quy định 

nội dung vận động tại TT 16 

CV số 2354/SGD&ĐT-KHTC ngày 10/12/2018 của 

Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện TT 16/2018 

 

                   NGƯỜI LẬP             HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 

 

                  Phạm Thị Tuyết                                                Phan Xuân Giang 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


