
 
 

UBND TỈNH CÀ MAU 
SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-STC 
 

   Cà Mau, ngày       tháng 11 năm 2022 

BÁO CÁO 
Kết quả thẩm định Phương án giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 

dục ngoài học phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 
                     Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo 

Ngày 14/10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 2981/SGDĐT 
về việc xin thẩm định Phương án giá. Qua xem xét hồ sơ Phương án giá và căn 
cứ theo các quy định hiện hành, Sở Tài chính có ý kiến thẩm định như sau: 

1. Thành phần hồ sơ Phương án giá:  

a) Thành phần hồ sơ: 
- Công văn số 2981/SGDĐT ngày 14/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

(kèm Phương án giá) và các hồ sơ khác có liên quan. 
b) Mức giá đề nghị: Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất 29 danh mục giá 

(chi tiết trong Phương án giá). 
2. Các căn cứ thẩm định: 

Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 
Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 
Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Giá; 

Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;  

Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. 

Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định 
việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công 
lập. 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về 
cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 
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dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập; giá dịch vụ trong 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10. 

3. Nội dung thẩm định: 

3.1.  Sự phù hợp của Phương án giá đối với quy định của pháp luật về 
giá và các quy định pháp luật có liên quan: 

- 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 đang thực hiện theo Nghị 
quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Căn cứ khoản 3, Điều 7, Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 
của Chính phủ quy định “Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục ngoài học phí  đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục 

được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở đề 

nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương”. Đồng thời, căn cứ theo khoản 1, Điều 5, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 
ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định “Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo được xác định theo các quy định của pháp luật về giá và quy định của 

Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập”. 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 
2389/UBND-KGVX ngày 27/4/2022 về việc xây dựng Nghị quyết quy định 
mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí 
trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. 

- Căn cứ các quy định nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Phương 
án giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trên địa bàn tỉnh 
Cà Mau là phù hợp với các quy định hiện hành. 

- Phương án giá cơ bản đúng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 
56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính. Đơn vị tư vấn xây dựng 
Phương án giá theo phương pháp chi phí và phương pháp so sánh theo quy định 
tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ. 

3.2. Kết quả thẩm định (theo Phụ lục đính kèm): 
I. Hoạt động bán trú: 

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

1.1 Trả lương nhân viên nấu ăn cho Trường Tiểu học đối với cơ sở giáo 
dục có tổ chức nấu ăn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung tiền trả lương nhân viên nấu ăn 
cho Trường Tiểu học đối với cơ sở giáo dục có tổ chức nấu ăn là chưa phù hợp. 
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Đối với tiền ăn bán trú, qua rà soát cơ cấu giá đã bao gồm chi phí này nên Sở 
Tài chính đề nghị không tách riêng. 

1.2 Tiền làm thêm giờ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục vụ 
bán trú (Mầm non, Tiểu học). Mỗi ngày không quá 3 giờ quản lý lớp, tính cho 
01 giáo viên quản lý lớp và 01 vị trí phục vụ hỗ trợ. 

+ Giáo viên quản lý và vị trí phục vụ hỗ trợ (2 người): Sở Giáo dục và 
Đào tạo khảo sát hệ số lương bình quân (bao gồm các khoản phụ cấp), tính bình 
quân của 6 trường để tính ra hệ số lương bình quân 3,8 là chưa đủ cơ sở. Do đây 
là khoản thu dịch vụ (giáo viên không làm nhiệm vụ giảng dạy) nên tính trên 
lương tối thiểu vùng, không tính theo hệ số lương của cán bộ giảng dạy 
(4.160.000 đồng x 150% : 22  ngày : 35 trẻ : 8 giờ)*2 người*3 giờ =  6.076 
đồng, làm tròn 6.000 đồng/ngày(3 giờ)/học sinh. 

1.3 Mua sắm vật dụng cho học sinh tiểu học: 

Thu mua sắm vật dụng dùng chung phục vụ hoạt động bán trú, thu 1 lần 1 
cấp học, thống nhất dữ liệu mua khay chia cơm và chia thức ăn, tổng cộng 
80.000 đồng/học sinh/năm học đầu cấp. 

2. Thu tiền ăn bán trú: 
2.1 Tiền ăn bán trú mầm non: 

+ Địa bàn các phường và thị trấn: 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định tổ chức ăn bán trú mầm non đảm bảo chất lượng và tỷ 
lệ các chất cung cấp năng lượng được khuyến nghị. Theo đó, đơn vị tư vấn đã 
khảo sát bảng công khai định lượng khẩu phần ăn của trẻ trong ngày đối với 
Trường Mầm non Ban Mai, Trường Mẫu giáo Bông Hồng, Trường Mầm non 
Búp Sen Hồng, Trường Mầm non Sao Mai – Thị trấn Năm Căn, tiền ăn mỗi học 
sinh dao động từ 32.000 đồng đến 48.000 đồng. Do đó, Sở Tài chính thống nhất 
mức giá 32.000 đồng/học sinh mầm non trên địa bàn các phường, thị trấn.  

Theo khảo sát khẩu phần ăn tại Trường Mầm non Ban Mai, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Phường 8, Thành phố Cà Mau; theo đó, Sở Tài chính khảo sát giá 
nguyên vật liệu theo báo cáo giá (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022) của 
Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Cà Mau, tính toán lại như sau: 

BẢNG CÔNG KHAI ĐỊNH LƯỢNG KHẨU PHẦN ĂN CỦA TRẺ  
TRONG NGÀY 

Tổng suất ăn cho 190 trẻ.  

Sáng: Phở bò. 
Trưa: Trứng hấp mực, thịt, canh rau ngót, mướp nấu tôm.  

Xế: Bánh canh tôm, Yaourt. 
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Lớp 
Số trẻ 
đi học 

Tên thực 
phẩm 

Khối 
lượng 

ĐVT 
Đơn 
giá 

Thành tiền Ghi chú 

Nhóm 12 Gạo (cơm) 20 kg 12.000 240.000 

Theo báo cáo 
giá (Từ ngày 

24/10/2022 đến 
ngày 

30/10/2022) của 
Phòng TC-KH 

TPCM 

Mầm 1 20 Gas 190 cháu 1.500 285.000   

Mầm 2 20 Gia vị       190.000   

Chồi 1 26 Yaourt 190 cháu 3.500 665.000   

Chồi 2 25 Phở 10 kg 14.000 140.000   

Lá 1 28 Bánh canh 10 kg 18.000 180.000   

Lá 2 29 
Thịt nạc 
heo 

5 kg 95.000 475.000 

Theo báo cáo 
giá (Từ ngày 

24/10/2022 đến 
ngày 

30/10/2022) của 
Phòng TC-KH 

TPCM 

Lá 3 30 Thịt bò 4 kg 240.000 960.000   

    Tôm 9 kg 105.000 945.000 

Theo báo cáo 
giá (Từ ngày 

24/10/2022 đến 
ngày 

30/10/2022) của 
Phòng TC-KH 

TPCM 

    Mực 5 kg 150.000 750.000   

    Trứng vịt 150 trứng 3.200 480.000   

    Củ cải đỏ 5 kg 17.000 85.000   

    
Củ hành 
tàu 

3 kg 25.000 75.000 
  

    Rau ngót 4 kg 21.000 84.000   

    Mướp 15 kg 15.000 225.000   

    Bún tàu 0,3 kg 80.000 24.000   

    Nấm mèo 0,1 kg 150.000 15.000   

    Tương 2 kg 14.000 28.000   

    Hành, ngò       0   

    Chuối cau 16 nải 24.000 384.000   

Cộng 190         6.230.000   
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6.230.000 đồng/ngày/190 học sinh = 32.789 làm tròn 32.000 đồng. 
+ Địa bàn các xã: 

Qua khảo sát khẩu phần ăn của trẻ trong ngày trên địa bàn xã (Trường 
Mẫu giáo Tạ An Khương (27.000 đồng/học sinh), Trường Mẫu giáo Tân Trung 
(30.000 đồng/học sinh), Trường Mẫu giáo Tân Tiến (34.000 đồng/học sinh). Sở 
Tài chính thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, vận dụng chênh lệch 
tiền ăn giữa các địa bàn theo tỷ lệ 10%; theo đó, trên địa bàn các xã 29.000 
đồng/học sinh/ngày. 

2.2 Tiền ăn bán trú tiểu học: 

a)  Địa bàn các phường, thị trấn: Qua khảo sát khẩu phần ăn của trẻ trong 
ngày (thuê dịch vụ bên ngoài nấu ăn) đối với Trường Tiểu học Nguyễn Tạo 
33.000 đồng/học sinh/ngày, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 33.000 
đồng/học sinh/ngày; tham khảo 1 suất ăn cho trẻ tại Nhà Khách Cà Mau, trong 
đó bữa ăn chính 28.000 đồng, bữa ăn xế 10.000 đồng, tổng cộng 38.000 
đồng/học sinh/ngày. Trên cơ sở bảng định lượng khẩu phần ăn của Dịch vụ ăn 
uống Thanh Thanh (Cơ sở nấu ăn cho các Trường Tiểu học bán trú), số 48-50 
Nguyễn Văn Bảy, phường 1, thành phố Cà Mau (do Sở Giáo dục và Đào tạo 
cung cấp), Sở Tài chính khảo sát giá nguyên vật liệu theo báo cáo giá (từ ngày 
24/10/2022 đến ngày 30/10/2022) của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cà 
Mau, Sở Tài chính thẩm định mức giá 34.000 đồng/học sinh/ngày (bữa chính 
24.000 đồng, bữa phụ 10.000 đồng/học sinh/ngày). Chi tiết như sau: 

+ Bảng khẩu phần ăn (bữa chính) trung bình 1 trẻ/24.000 đồng/ngày: 

Món ăn NGUYÊN LIỆU 

Định 
mức NL 
Chính 
(gram) 

Đơn giá 
NL chính 
(đồng/kg) 

Định 
mức NL 

phụ 
(gram) 

Đơn giá 
NL phụ 

(đồng/kg) 
Trị giá món 
ăn   (đồng) 

Trung 
Bình món 
ăn (đồng) 

Món mặn 

Thịt heo kho với đậu hủ, củ 
cải trắng, dưa cải 150 90.000 70 2.000 13.640 

15.232 

Thịt heo kho trứng vịt 150 90.000 1 3.000 16.500 

Thịt heo kho trứng cút 150 90.000 4 700 14.200 

Thịt heo muối chiên, khìa 
nước dừa 

200 90.000     18.000 

Cá lóc, cá điêu hồng muối 
chiên 

200 55.000 0 0 11.000 

Cánh gà chiên bơ, chiên 
nước mắm 

150 90.000     13.500 

Tôm kho tàu 150 110.000     16.500 

Tép bạc rim thịt ba chỉ 150 115.000     17.250 

Trứng chiên thịt bằm 150 90.000 1 3.000 16.500 

Món canh Rau, củ quả 100 20.000     2.000 2.000 

Cơm 
trắng 

Gạo 100 12.000     1.200 1.200 

Nhiên 
liệu 

Đường, muối, bột ngọt         500 500 

Gas, điện, nước         1.300 1.300 
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Chi phí 
chung 

Lương nhân viên chế biến 
và phục vụ 

        2.500 2.500 

Chi phí dụng cụ sơ chế, chế 
biến và vệ sinh nhà ăn 

        500 500 

Chi phí quản lí         250 250 

Lợi nhuận duy trì         500 500 

Cộng           23.982 

 

+ Bảng khẩu phần ăn (bữa phụ) trung bình 1 trẻ/10.000 đồng/ngày:  

TT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Ghi chú 

01 Bánh bao Suất 1 10.000  

02 Súp bông tuyết Suất 1 12.000  

03 Bánh mì kẹp chả bông Suất 1 10.000  

04 Súp nui nấu thịt Suất 1 10.000  

05 Bánh plan Suất 1 10.000  

06 Bánh lọt nấu thịt Suất 1 12.000  

07 Xôi chả chà bông Suất 1 10.000  

08 Bánh bông lan chà bông Suất 1 10.000  

09 Bún riêu tôm thịt Suất 1 12.000  

b) Địa bàn các xã: 

Qua khảo sát trên địa bàn các xã chưa có trường Tiểu học bán trú. Vì vậy, 
Sở Tài chính thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, vận dụng chênh 
lệch tiền ăn giữa các địa bàn theo tỷ lệ 10%; theo đó, 31.000 đồng/học 
sinh/ngày. 

3. Tiền sinh hoạt (điện, nước sinh hoạt, nước uống): 

- Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, giá bán điện theo Quyết 
định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương, tiền nước sạch sinh 
hoạt thực hiện theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của 
UBND tỉnh; theo đó giá điện, nước không có biến động nên Sở Tài chính thống 
nhất đề nghị giữ nguyên mức giá tại điểm b, khoản 1, khoản 2, Điều 3 Nghị 
quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của HĐND tỉnh Cà Mau, mức 
thu: 3.000 đồng/học sinh/ngày. 

II. Giá 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: 
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Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Phương án giá trong đó có một số giá 
phục vụ hoạt động giáo dục bổ trợ, bồi dưỡng năng khiếu học sinh ngoài chương 
trình, hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý 
học đường; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; chương trình phát triển năng 
khiếu thể thao, nghệ thuật; học toán, khoa học tự nhiên bằng tiếng anh,...Trong 
đó đơn vị tư vấn khảo sát giá thuê giáo viên giảng dạy tại các Trung tâm Anh 
Ngữ trên địa bàn tỉnh (giá theo thỏa thuận của Trung tâm Ngoại ngữ và giáo 
viên (người Việt Nam, người nước ngoài), giá các dịch vụ phát triển năng khiếu 
tại Nhà Thiếu nhi để áp dụng xây dựng mức giá dịch vụ cụ thể như sau:  

1. Tổ chức bồi dưỡng chương trình trẻ làm quen với tiếng Anh; tiếng Anh 
tăng cường:  

a. Giáo viên người Việt Nam: 15.000 đồng/trẻ/tiết. 

b. Giáo viên người nước ngoài: 40.000 đồng/trẻ/tiết. 

2. Các hoạt động bổ trợ, bồi dưỡng năng khiếu học sinh:  

a) Giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý học đường: 13.000 đồng/trẻ/tiết. 

b) Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: Thỏa thuận theo thực tê, nhu cầu. 

3. Bồi dưỡng năng khiếu: 

- Thể thao: 13.000 đồng/trẻ/tiết. 

- Âm nhạc, mỹ thuật: 15.000 đồng/trẻ/tiết. 

Qua rà soát các Trung tâm dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh thì mức 
giá Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất cơ bản phù hợp; vì vậy, Sở Tài chính thống 
nhất theo đề xuất (phụ lục kèm theo). Chi tiết so sánh cụ thể như sau: 



 
 

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 

Sở Giáo dục 
và Đào tạo đề 

xuất 
Cơ sở so sánh 1 Cơ sở so sánh 2 Cơ sở so sánh 3 

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

  

  

  

Trung tâm Ngoại 
ngữ Tin Học Phân 
hiệu Trường Đại 
học Bình Dương 

tại Cà Mau 

Trung tâm Ngoại 
ngữ ICO Cà Mau 

Trung tâm Ngoại 
ngữ CATEC 3 

a) Giáo viên người nước ngoài giảng dạy đồng/trẻ/tiết 40.000 41.000 40.000 40.000 

        
Trung tâm Anh 
Ngữ Mỹ Úc – 

MUS 

Trung tâm Ngoại 
Ngữ Hiếu Nghĩa 

Trung tâm Anh - 
Mỹ -Việt 

b) Giáo viên người Việt Nam giảng dạy  đồng/trẻ/tiết 15.000 20.167 15.385   

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

    

  

a) Tiểu học     
Trung tâm Anh 
Ngữ Mỹ Úc – 

MUS 

Trung tâm Ngoại 
Ngữ Hiếu Nghĩa  
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+ Giáo viên người Việt Nam giảng dạy  đồng/học sinh/tiết 15.000 22.000 15.385   

        

Trung tâm Ngoại 
ngữ Tin Học Phân 
hiệu Trường Đại 
học Bình Dương 

tại Cà Mau 

Trung tâm Ngoại 
ngữ ICO Cà Mau 

Trung tâm Ngoại 
ngữ CATEC  

+ Giáo viên người nước ngoài giảng dạy đồng/học sinh/tiết 40.000 40.000 40.000 40.000 

b) Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông           

        
Trung tâm Anh 
Ngữ Mỹ Úc – 

MUS 

Trung tâm Ngoại 
Ngữ Hiếu Nghĩa 

  

+ Giáo viên người Việt Nam giảng dạy  đồng/học sinh/tiết 15.000 23.000 15.385   

        

Trung tâm Ngoại 
ngữ Tin Học Phân 
hiệu Trường Đại 
học Bình Dương 

tại Cà Mau 

Trung tâm Ngoại 
ngữ ICO Cà Mau 

Trung tâm Ngoại 
ngữ CATEC  

+ Giáo viên người nước ngoài giảng dạy đồng/học sinh/tiết 40.000 40.000 40.000 40.000 

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

sinh,… ngoài giờ học chính khóa          

        Nhà Thiếu Nhi 
tỉnh Cà Mau     
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a) Giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý học đường đồng/học sinh/tiết 13.000 13.000     

b) Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
đồng/học 

sinh/chuyến 

Thỏa thuận 
theo thực tê, 

nhu cầu 
      

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

        
Nhà Thiếu Nhi 

tỉnh Cà Mau 

Minh Hải Sport, 
Số 50/8A Hùng 

Vương, phường 5, 
thành phố Cà Mau 

Câu Lạc Bộ Cầu 
Lông Bửu Long 

a) 
Các chương trình phát triển năng khiếu thể thao 
(bơi lội, bóng đá, bóng bàn, cầu lông,...) đồng/học sinh/tiết 13.000 13.000 14.423 14.423 

        
Nhà Thiếu Nhi 

tỉnh Cà Mau 
    

b) 
Các chương trình phát triển năng khiếu nghệ 
thuật (âm nhạc, mỹ thuật,...) đồng/học sinh/tiết 15.000 15.000     

 

 

 

 



 
 

c. Đối với Chương trình dạy học toán, khoa học, tự nhiên và xã hội bằng 
tiếng Anh có sử dụng phần mềm bản quyền; giáo dục STEM, STEAM có sử 
dụng phần mềm bản quyền: Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất 40.000 
đồng/trẻ/tiết.  

Qua rà soát hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở nào thực hiện dịch vụ 
dạy học toán, khoa học, tự nhiên và xã hội bằng tiếng Anh có sử dụng phần 
mềm bản quyền; giáo dục STEM, STEAM; vì vậy, chưa có cơ sở để khảo sát giá 
nên Sở Tài chính không thẩm định nội dung này.  

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, ghế ngồi, nước uống, sổ liên lạc điện tử - bao gồm học bạ 
điện tử, chữ ký số). 

1.1. Thẻ học sinh: Kích thước (8,5 x 5,5)cm, vật liệu: Giấy cứng, in đầy đủ 
thông tin, bọc nhựa cứng có dây đeo. Qua khảo sát tại các cơ sở in dịch vụ tại 
địa phương (Thư viện tỉnh Cà Mau, mức giá: 20.000 đồng/thẻ. Công ty TNHH 
quảng cáo Duy Tân, mức giá: 15.000 đồng/thẻ). Sở Tài chính thống nhất đề nghị 
mức thu Thẻ học sinh: 15.000 đồng/học sinh/năm. 

1.2. Ghế ngồi dùng để ngồi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục trong nhà 
trường. Qua khảo sát tại các cơ sở buôn bán tại địa phương (Cơ sở Lý Quốc 
Cường. Số 19 Trưng Trắc, phường 2, thành phố Cà Mau. Điện thoại 0919 137 
656, báo giá: 30.000 đồng/cái. Cơ sở Truyền, số 13 Trưng Trắc, phường 2, thành 
phố Cà Mau, báo giá: 30.000 đồng/cái. Sở Tài chính thống nhất đề nghị mức thu 
ghế ngồi dùng để ngồi sinh hoạt dưới cờ: 30.000 đồng/học sinh/năm (đối với 
học sinh đầu cấp). 

1.3. Nước uống 

Tại Mục 3, Phần I của Báo cáo thẩm định này, Sở Tài chính đã thẩm định 
tiền sinh hoạt (điện, nước sinh hoạt, nước uống), với mức thu: 3.000 đồng/học 
sinh/ngày, trong đó đã bao gồm tiền nước uống. Sở Tài chính xét thấy danh mục 
này bị trùng lặp nên đề nghị loại bỏ nội dung này khỏi Phương án giá. 

Đồng thời, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 
2645/SGDĐT-KHTC ngày 16/9/2022, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn 
tỉnh đã được Ngân sách đầu tư 217 hệ thống nước uống sạch cho các trường 
học; do đó, đối với mức thu 3.000 đồng/học sinh/ngày cho chi phí (điện, nước 
sinh hoạt, nước uống) là phù hợp.  

1.4. Sổ liên lạc điện tử (bao gồm học bạ điện tử, chữ ký số) 
Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát giá chữ ký số của các đơn vị cung cấp trên 

địa bàn tỉnh như sau:  

- Báo Giá Chữ ký số Viettel - CA 2022: Giá niêm yết: 1.826.000 đồng, 
khuyến mãi 1.526.000 đồng/năm. 

- Báo Giá Chữ ký số VNPT: 1.823.000 đồng/năm. 
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Mỗi giáo viên chỉ quản lý 01 lớp: 1.823.000 đồng/năm/35 học sinh = 
52.000 đồng/học sinh/năm. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính thống nhất với đề nghị 
của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

1.5. Vệ sinh trường học (khu vực chung cho học sinh) 
a) Mầm non, tiểu học (có tổ chức bán trú) 
Qua rà soát một số trường học trên địa bàn tỉnh, trung bình một trường 

Mầm non, tiểu học trong tỉnh khoảng 250 – 300 học sinh, với mức thu 50.000 
đồng  x 300 học sinh = 15.000.000 đồng/năm = 1.250.000 đồng/tháng là phù 
hợp. Sở Tài chính thống nhất đề xuất thuê vệ sinh trường học mầm non, tiểu học 
50.000 đồng/học sinh/năm học. 

b) Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (không tổ 
chức bán trú)  

Sở Tài chính thống nhất mức thu 60% của Trường mầm non, tiểu học có tổ 
chức bán trú x 50.000 đồng = 30.000 đồng/học sinh/năm học. 

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

Khảo sát tại Nhà sách Hùng Vương, Giấy kiểm tra tiểu học: 4.000 đồng/10 
tờ = 400 đồng/tờ; Trung học cơ sở, trung học phổ thông: 10.000 đồng/20 tờ = 
500 đồng/tờ. 

Cửa hàng Photocopy Việt Tiến, phô tô 270 đồng/tờ một trang; 300 đồng/tờ 
hai trang. Sở Tài chính thống nhất theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo như 
sau: 

- Tiểu học: Đề thi 1 trang, 1 tờ giấy thi, 1 tờ giấy nháp = 270 + 400 + 300 = 
970 đồng ~ 1.000 đồng/học sinh/1 bài kiểm tra. 

- Trung học cơ sở: Đề thi 2 trang, 2 tờ giấy thi, 2 tờ giấy nháp = 300 + 2 x 
500 + 2 x 300 = 1.900 đồng ~ 2.000 đồng/học sinh/1 bài kiểm tra. 

- Trung học phổ thông: Đề thi 2-3 trang, 2-3 tờ giấy thi, 2-3 tờ giấy nháp  = 
(2 x 300 + 1 x 270) + (3 x 500) + (2 x  300) = 2.970 đồng ~ 3.000 đồng/học 
sinh/1 bài kiểm tra. 

3.5. Kiến nghị: 
Việc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị ban hành Nghị Quyết quy định mức 

thu một số dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí thống nhất 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau là phù hợp. Tuy nhiên, để thực hiện đúng quy trình ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật, trong quá trình tham mưu UBND tỉnh, Sở 
Giáo dục và Đào tạo cần báo cáo cụ thể quá trình thực hiện và báo cáo rà soát 
Nghị Quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của HĐND tỉnh (nguyên 
nhân, sự cần thiết ban hành văn bản thay thế). 

Trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (29 danh mục giá), kết 
quả Sở Tài chính thẩm định 28 danh mục (theo Phụ lục đính kèm); Đối với 
Chương trình dạy học toán, khoa học, tự nhiên và xã hội bằng tiếng Anh có sử 
dụng phần mềm bản quyền; giáo dục STEM, STEAM có sử dụng phần mềm bản 
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quyền, hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh dịch vụ này nên Sở Tài chính 
chưa có cơ sở để thẩm định. Qua rà soát giữa Phương án giá và Nghị Quyết số 
09/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của HĐND tỉnh, Sở Tài chính xét thấy có 
tăng thêm nhiều danh mục (mua sắm vật dụng (học sinh đầu cấp), thẻ học sinh, 
ghế ngồi, sổ liên lạc điện tử, vệ sinh trường học); các danh mục được quy định 
tại Nghị Quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của HĐND tỉnh có điều 
chỉnh tăng (số danh mục đã được Sở Tài chính thẩm định như: chi làm thêm giờ 
cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non tăng từ 4.000 đồng lên 6.000 đồng; tiền 
ăn bán trú mầm non các phường, thị trấn tăng từ 30.000 lên 32.000 đồng, cấp xã 
tăng từ 27.000 đồng lên 29.000 đồng,…). 

Sau khi tham khảo giá dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài 
học phí của các tỉnh (theo Phụ lục đính kèm), Sở Tài chính xét thấy giá dịch vụ 
sau khi được Sở Tài chính thẩm định có kết quả tương đồng so với các tỉnh. Tuy 
nhiên, trong quá trình tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giáo 
dục và Đào tạo lưu ý ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban 
chỉ đạo điều hành giá tại điểm a, Mục 3, Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 
24/3/2022 của Văn phòng Chính phủ “Đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà 

nước định giá trước mắt chưa xem xét điều chỉnh tăng giá, tiếp tục giữ ổn định 

giá để đảm bảo công tác kiểm soát lạm phát chung cũng như góp phần hỗ trợ 

cho doanh nghiệp, người dân. Tuy nhiên, cần chủ động các phương án để có thể 

điều chỉnh được một số hàng hóa, dịch vụ khi điều kiện cho phép (xây dựng các 

quy định, định mức kinh tế - kỹ thuật, các phương án thực hiện, đánh giá tác 

động đến mặt bằng giá và kinh tế xã hội,…”. Đồng thời, trên địa bàn tỉnh hiện 
đang hồi phục kinh tế sau thời kỳ bùng phát dịch bệnh COVID-19, việc tăng giá 
làm gia tăng gánh nặng cho phụ huynh học sinh. Vì vậy, nhằm tạo sự đồng 
thuận trong quá trình tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giáo 
dục và Đào tạo cần lấy ý kiến tác động rộng rãi trong cộng đồng dân cư trên địa 
bàn tỉnh để thực hiện. 

Trên đây là báo cáo thẩm định giá dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo 
dục ngoài học phí trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính gửi đến Sở Giáo dục và Đào 
tạo để thực hiện các bước tiếp theo quy định (kèm theo Phụ lục và các hồ sơ có 
liên quan)./. 

 

  Nơi nhận 

- Như trên; 
- Ban Giám đốc; 
- Lưu: VP/GCS(L). 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 
 

 
 Đoàn Quốc Khởi 

 



 Phường, 
thị trấn  xã 

 
Phường, 
thị trấn 

xã
 Phường, 
thị trấn xã

 Phường, 
thị trấn xã

 Phường, 
thị trấn xã Ninh Bình Bến Tre Đắk Nông

Thừa 
Thiên 
Huế

I HOẠT ĐỘNG BÁN TRÚ

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

1.1
Thu chi trả lương nhân viên nấu 
ăn đối với cơ sở giáo dục có tổ 
chức nấu ăn

Tiểu học đồng/học 
sinh/ngày

7.000 7.000 0 0 -7.000 -7.000 0 0 5.000
4.933; 
4.333; 
3.867

3.333 6.000

1.2

Chi làm thêm giờ cho cán bộ 
quản lý, giáo viên, nhân viên 
phục vụ bán trú  (ngoài giờ 
hành chính)

Mầm non đồng/học 
sinh/ngày

   4.000     4.000 7.000 7.000 6.000 6.000 -1.000 -1.000 2.000 2.000 5.000 4.000 4.000 8.333

Tiểu học đồng/học 
sinh/ngày

   8.000     5.000 7.000 7.000 6.000 6.000 -1.000 -1.000 -2.000 1.000 5.000 4.000 4.000 8.333

1.3
Khoản thu mua sắm vật dụng 
dùng chung phục vụ hoạt động 
bán trú 

(1) (5) = (3)-(1)

PHỤ LỤC
(kèm theo Báo cáo thẩm định số        /BC-STC ngày       tháng 11 năm 2022)

TT Các khoản thu Đơn vị tính

 Nghị quyết 
09/2020/NQ-

HĐND 

Sở Giáo dục đề 
xuất

Sở Tài chính 
thẩm định

Chênh lệch
STC thẩm định 
so với Sở GDĐT 

đề xuất

Tham khảo các tỉnh

Chênh lệch
STC thẩm định 

so với Nghị 
quyết số 

09/2020/NQ-
HĐND

(2) (3) (4) = (3)-(2)

1
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Tiểu học (thu  1 lần/1 cấp học) đồng/học 
sinh/năm 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0 80.000 80.000 300.000 300.000 300.000

2 0 0 0 0

2.1
Mầm non, gồm 1 bữa ăn chính 
và 2 bữa ăn phụ (sáng, xế)

đồng/học 
sinh/ngày

 30.000   27.000 35.000 32.000 32.000 29.000 -3.000 -3.000 2.000 2.000 25.000
25.000; 
30.000

25.000
16.000; 
30.000

1.2
Tiểu học, gồm 1 bữa ăn chính 
và 1 bữa ăn phụ 

đồng/học 
sinh/ngày

 33.000   30.000 38.000 35.000 34.000 31.000 -4.000 -4.000 1.000 1.000 25.000 35.000 25.000
16.000; 
30.000

3
Tiền sinh hoạt (điện, nước sinh
hoạt, nước uống)

đồng/trẻ, 
học 

sinh/ngày
   3.000     3.000 3.000 3.000    3.000  3.000 0 0 0 0 6.000

II

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

a)
Giáo viên người Việt Nam 
giảng dạy 

đồng/trẻ/
tiết 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 8.000 2.000 7.000

b)
Giáo viên người nước ngoài 
giảng dạy

đồng/trẻ/
tiết 40.000 40.000 0 0 40.000 40.000 50.000 44.000

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

a) Tiểu học
Giáo viên người Việt Nam 
giảng dạy 

đồng/học 
sinh/tiết 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 40.000 2.000 6.000

Thu tiền ăn bán trú

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

15.000

40.000

15.000

2
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Giáo viên người nước ngoài 
giảng dạy

đồng/học 
sinh/tiết 40.000 40.000 0 0 40.000 40.000 50.000 44.000

b) Trung học cơ sở 0 0 0 0
Giáo viên người Việt Nam 
giảng dạy 

đồng/học 
sinh/tiết 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 40.000 2.000 6.000

Giáo viên người nước ngoài 
giảng dạy

đồng/học 
sinh/tiết 40.000 40.000 0 0 40.000 40.000 50.000 50.000

c) Trung học phổ thông 0 0 0 0
Giáo viên người Việt Nam 
giảng dạy 

đồng/học 
sinh/tiết 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 40.000 2.000 6.000

Giáo viên người nước ngoài 
giảng dạy

đồng/học 
sinh/tiết 40.000 40.000 0 0 40.000 40.000 50.000 50.000

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 13.000 0 0 13.000 13.000 6.000 20.000 6.000

b)
Hoạt động trải nghiệm, hướng
nghiệp

đồng/học 
sinh/chuyến

Thỏa 
thuận 
theo 
thực tê, 
nhu 
cầu.

Thỏa 
thuận 
theo 
thực 
tê, nhu 
cầu.

Thỏa 
thuận

100.000
; 

200.000

Thỏa thuận 
theo thực tê, 

nhu cầu.

15.000

40.000

40.000

13.000

15.000

40.000

3
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HĐND

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 13.000 0 0 13.000 13.000 6.000 20.000 6.000

b)
Các chương trình phát triển
năng khiếu ghệ thuật (âm nhạc,
mỹ thuật,...)

đồng/học 
sinh/tiết 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 6.000 20.000 6.000

5

Chương trình Dạy học toán,
khoa học, tự nhiên và xã hội
bằng tiếng Anh có sử dụng
phần mềm bản quyền; chương
trình Tiếng Anh có sử dụng
phần mềm bản quyền; giáo dục
STEM, STEAM có sử dụng
phần mềm bản quyền.

đồng/học 
sinh/tiết 20.000

III CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ

13.000

15.000

40.000
Sở Tài chính 
không thẩm 

định

4
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1

Khoản thu mua các loại đồ 
dùng, dịch vụ phục vụ học tập, 
hoạt động giáo dục (thẻ học 
sinh, ghế ngồi, nước uống, sổ 
liên lạc điện tử - bao gồm học 
bạ điện tử, chữ ký số)

1.1 Thẻ học sinh đồng/học 
sinh/năm 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 15.000 15.000 30.000

1.2

Ghế ngồi dùng để ngồi sinh
hoạt dưới cờ, hoạt động giáo
dục trong nhà trường (đối với
học sinh đầu cấp)

đồng/học 
sinh/năm 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 35.000

1.3 Nước uống đồng/học 
sinh/tháng

13.000 13.000 0 0 0 -13.000 0 0

1.4
Sổ liên lạc điện tử (bao gồm
học bạ điện tử, chữ ký số)

đồng/trẻ/họ
c sinh/năm 

học
52.000 52.000 52.000 52.000 0 0 52.000 52.000 65.000

1.5
Vệ sinh trường học (khu vực 
chung cho học sinh)

a)
Mầm non, tiểu học (có tổ chức
bán trú)

đồng/học 
sinh/năm 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 225.000

45.000 - 
72.000

90.000 90.000

5
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b)
Mầm non, Tiểu học, Trung học
cơ sở, Trung học phổ thông 

đồng/học 
sinh/năm 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 225.000

45.000 - 
72.000

90.000 90.000

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

0 0

2.1 Tiểu học

đồng/học 
sinh/1 bài 
kiểm tra 
(Đề thi 1 

trang, 1 tờ 
giấy thi, 1 

tờ giấy 
nháp)

1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000
60.000/n

ăm
50.000/

năm
30.000/n

ăm

2.2 Trung học cơ sở

đồng/học 
sinh/1 bài 
kiểm tra 
(Đề thi 2 

trang, 2 tờ 
giấy thi, 2 

tờ giấy 
nháp)

2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 2.000 2.000
60.000/n

ăm
50.000/

năm
35.000/n

ăm

6
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2.3 Trung học phổ thông

đồng/học 
sinh/1 bài 
kiểm tra 

(Đề thi 2-3 
trang, 2-3 
tờ giấy thi, 
2-3 tờ giấy 

nháp)

3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000
60.000/n

ăm
50.000/

năm
35.000/n

ăm

7


