
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH CÀ MAU 
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Số:          /2022/NQ-HĐND Cà Mau, ngày     tháng    năm 2022 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động  

giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập  

trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU  

KHÓA ..., KỲ HỌP THỨ ... 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ 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;  

Căn cứ 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 Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ khoản 3, Điều 6 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục 

mầm non;  

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 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     tháng    năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức thu 

các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở 

giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số     /BC-

HĐND ngày    tháng     năm 2022 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cà Mau và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp. 

DỰ THẢO LẦN 4 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=25/TTr-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=51&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=23/BC-H%C4%90ND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=51&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=23/BC-H%C4%90ND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=51&lan=1
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Nghị quyết này Quy định về mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Trẻ nhà trẻ, mẫu giáo, học sinh đang học tại nhà trẻ, nhóm trẻ độc 

lập, trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập, trường mầm non, lớp mầm non 

độc lập công lập (sau đây là các cơ sở giáo dục mầm non); trường tiểu học, 

trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có 

nhiều cấp học công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) có 

nhu cầu sử dụng các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục. 

2. Các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công 

lập.  

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc thu 

1. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo 

quy định trên là các khoản thu tự nguyện, có sự thỏa thuận giữa cơ sở giáo 

dục với cha mẹ học sinh. Các mức thu trên là mức thu tối đa. Tùy thuộc 

vào tình hình kinh tế từng địa phương (xã, huyện, thành phố), quy mô 

trường, lớp và 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 mức thu quy định tại Nghị quyết này; 

2. Các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch thu, chi cụ thể, xây 

dựng quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện thu, chi, sử dụng đúng mục đích, 

tiết kiệm, hiệu quả và thanh quyết toán đúng quy định hiện hành; 

3. 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; 

4. 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”.  

Điều 4. Nội dung và mức thu các khoản dịch vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục ngoài học phí 
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STT Nội dung thu  Đơn vị tính 

Mức thu  

Phường/thị 

trấn 
xã 

I HOẠT ĐỘNG BÁN TRÚ 

1 Thu dịch vụ bán trú (không bao gồm tiền ăn, nước uống) 

 
Thu tiền chi làm thêm giờ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục vụ bán 

trú  (ngoài giờ hành chính) 

 Mầm non, tiểu học đồng/học sinh/ngày 6.000 

2 Thu tiền ăn bán trú 

a) 

Mầm non, gồm 1 bữa ăn 

chính và 2 bữa ăn phụ (sáng, 

xế) 

đồng/học sinh/ngày 32.000 29.000 

b) 
Tiểu học, gồm 1 bữa ăn chính 

và 1 bữa ăn phụ (xế) 
đồng/học sinh/ngày 34.000 31.000 

3 

Tiền sinh hoạt (điện, nước 

sinh hoạt, nước uống, đồ dùng 

phục vụ vệ sinh nước xà 

phòng, nước rửa chén, đĩa) 

đồng/trẻ, học 

sinh/ngày 
3.000 

II 

KHOẢN THU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

BỔ TRỢ, BỒI DƯỠNG NĂNG KHIẾU HỌC SINH NGOÀI CHƯƠNG 

TRÌNH, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẮT BUỘC 

1 Tổ chức bồi dưỡng chương trình trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh 

 - Giáo viên người Việt Nam 

giảng dạy 
đồng/trẻ/tiết 15.000 

 - Giáo viên người nước ngoài 

giảng dạy 
đồng/trẻ/tiết 30.000 

2 Tổ chức bồi dưỡng chương trình tiếng Anh tăng cường cho học sinh phổ thông 

a) Tiểu học   

 
- Giáo viên người Việt Nam 

giảng dạy 
đồng/học sinh/tiết 15.000 

 
- Giáo viên người nước ngoài 

giảng dạy 
đồng/học sinh/tiết 30.000 

b) Trung học cơ sở   

 
- Giáo viên người Việt Nam 

giảng dạy 
đồng/học sinh/tiết 15.000 

 
- Giáo viên người nước ngoài 

giảng dạy 
đồng/học sinh/tiết 30.000 
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STT Nội dung thu  Đơn vị tính 

Mức thu  

Phường/thị 

trấn 
xã 

c) Trung học phổ thông   

 
- Giáo viên người Việt Nam 

giảng dạy 
đồng/học sinh/tiết 15.000 

 
- Giáo viên người nước ngoài 

giảng dạy 
đồng/học sinh/tiết 30.000 

3 
Tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, bồi dưỡng năng khiếu học sinh,… ngoài 

giờ học chính khóa 

a) 
Giáo dục kỹ năng sống, tư vấn 

tâm lý học đường 
đồng/học sinh/tiết 13.000 

b) 
Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 

đồng/học 

sinh/chuyến 

Thỏa thuận theo thực tế, 

nhu cầu 

4 Các chương trình phát triển năng khiếu thể thao, nghệ thuật 

a) 

Các chương trình phát triển 

năng khiếu thể thao (bơi lội, 

bóng đá, bóng bàn, cầu 

lông,...) 

đồng/học sinh/tiết 13.000 

b) 

Các chương trình phát triển 

năng khiếu nghệ thuật (âm 

nhạc, mỹ thuật,...) 

đồng/học sinh/tiết 15.000 

III CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ 

1 
Khoản thu mua các loại đồ dùng, dịch vụ phục vụ học tập, hoạt động giáo 

dục (thẻ học sinh, sổ liên lạc điện tử, vệ sinh trường học, kiểm tra) 

a) Thẻ học sinh đồng/thẻ/học sinh 15.000 

b) Sổ liên lạc điện tử  
đồng/trẻ/học 

sinh/năm học 
52.000 

c) Vệ sinh trường học (khu vực chung cho học sinh) 

 - Mầm non, tiểu học đồng/học sinh/năm 50.000 

 - Trung học cơ sở và trung 

học phổ thông 
đồng/học sinh /năm 30.000 

2 Khoản thu giấy thi, giấy nháp, photo đề kiểm tra thi giữa kỳ, cuối kỳ 

a) Tiểu học đồng/học sinh/1 bài 1.000 

b) Trung học cơ sở đồng/học sinh/1 bài 2.000 

c) Trung học phổ thông đồng/học sinh/1 bài 3.000 
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Điều 5. 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, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, 

Kỳ họp thứ    thông qua ngày    tháng    năm 2022 và có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày    tháng    năm 2022. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 

09/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định mức thu một số dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại các 

trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau./. 

 

 Nơi nhận: 
- UBTV Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB.QPPL); 

- TT. Tỉnh ủy;                                                

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- BTT.UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, TP.Cà Mau; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Tiến Hải 

 


