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         UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
         

       Số:        /SGDĐT-KHTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

   Đắk Lắk, ngày      tháng 9 năm 2020 

V/v: thực hiện Công văn số 

3281/BGDĐT-KHTC ngày 27/8/2020 

của Bộ GDĐT 

 

                      

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

   

Thực hiện Công văn số 3281/BGDĐT-KHTC ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 

và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; Công 

văn số 8058/UBND-KGVX ngày 8/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện 

các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông mới. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện và các phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ sở 

giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn tại Công văn số 

1250/SGDĐT-KHTC ngày 25/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực 

hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021 

và Công văn số 871/SGDĐT-KHTC ngày 22/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc chuẩn bị các điều kiện về CSVC, thiết bị dạy học lớp 1 phục vụ Chương 

trình giáo dục phổ thông năm 2018; 

2. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các khoản thu, 

chi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc địa bàn quản lý theo phân cấp. 

Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các 

khoản thu ngoài quy định theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

3. Kính đề nghị Sở Tài chính, Ủy ban nhân huyện, thị xã, thành phố ưu tiên 

bố trí các nguồn lực phân bổ ngân sách cho các cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo 

theo Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

và Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng thời hỗ trợ kinh phí mua sắm sách giáo khoa cho các thư viện dùng chung, 

cho học sinh thuộc các hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, miền núi hải đảo theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 251/TB-VPCP ngày 24/7/2020 của Văn 

phòng Chính phủ. 

Sở Giáo dục và Đào tạo lập đường dây nóng đăng tại Webstie của ngành như 

sau:  
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Số điện thoại của Đ/c Biện Văn Minh, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính: 

0961213168, Email: vanminhsgd@gmail.com. 

Đề nghị nhân dân trong toàn tỉnh phản ánh những nội dung liên quan đến các 

khoản thu trái quy định để Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp xử lý kịp thời.  

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện 

đồng thời báo cáo những vướng mắc về Sở Giáo dục và Đao tạo để có giải pháp 

phù hợp./.  

                                                          

Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC                                                                                                                       
 - UBND tỉnh (để báo cáo);                                                                  

 - Ban VHXH HĐND tỉnh;                                                                  

 - Sở Tài chính (phối hợp);  

 - Thanh tra tỉnh;                                                                                                                                                

 - Giám đốc, Các P. Giám đốc Sở GDĐT;                                                                  

 - UBND huyện, thị xã, thành phố (phối hợp);                                     Phạm Đăng Khoa      

 - Các phòng GDĐT (thực hiện); 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ sở giáo dục trong tỉnh;              
 - Cổng TTĐT Sở GĐĐT; 
 - Lưu VT, KHTC, TTra.                                              


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-11T11:18:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Đăng Khoa<khoapd@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2020-09-11T11:43:35+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2020-09-11T13:34:34+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2020-09-11T13:34:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




