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HƯỚNG DẪN
Thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt
động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục
thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng
dẫn thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo
dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công
lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 34), như sau:
I. Quy định chung
1. Về khoản thu, mức thu
a) Khoản thu
- Các cơ sở giáo dục công lập chỉ được thực hiện khoản thu quy định tại
Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Nghị quyết 34 để tổ chức dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt
động giáo dục;
- Khoản thu phải nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho trẻ em, học sinh,
học viên (gọi chung là học sinh); phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ sở giáo
dục và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường;
- Đối với mỗi khoản thu, cơ sở giáo dục phải xây dựng dự toán chi (nội
dung chi, mức chi) tổ chức dịch vụ để cha mẹ học sinh thỏa thuận, thống nhất và
tự nguyện tham gia, không được ép buộc tham gia dưới bất kỳ hình thức nào.
b) Mức thu
- Mức thu cụ thể của mỗi khoản thu tính theo tháng, được xác định trên cơ
sở dự toán chi và dự kiến số học sinh tham gia theo nguyên tắc thu đủ chi, chi
đúng mục đích, đúng đối tượng; tuyệt đối không được áp đặt mức thu; mức thu
của khoản thu tại Phụ lục 1 của Nghị quyết 34 không được vượt mức thu tối đa
quy định tại Phụ lục này;
- Trong quá trình thực hiện, nếu tổng kinh phí thu của mỗi khoản thu nhỏ
hơn tổng dự toán chi thì điều chỉnh dự toán chi để bằng tổng thu (không được điều
chỉnh mức thu); sau khi quyết toán kinh phí mỗi khoản thu, nếu sử dụng kinh phí
không hết thì phải trả lại cho cha mẹ học sinh.
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- Các cơ sở giáo dục, các điểm trường cùng cấp học trên cùng một địa bàn
cấp xã thống nhất một mức thu chung cho mỗi khoản thu.
2. Về mức chi
a) Đối với vật tư, dụng cụ, phương tiện, thiết bị phục vụ việc tổ chức dịch
vụ: Theo đơn giá hàng hóa tại thời điểm lập dự toán.
b) Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, chăm sóc - giáo dục trẻ: Mức chi
mỗi giờ dạy không quá tiền lương bình quân 01 giờ dạy thêm1 của các giáo viên
trực tiếp dạy.
c) Đối với giáo viên trực tiếp quản lý học sinh (quản lý học sinh trong giờ
bán trú; trông giữ trẻ trong thời gian đón sớm, trả muộn; trợ giảng trong giờ học
ngoại ngữ có người nước ngoài dạy; quản lý học sinh tham gia hoạt động sau giờ
học chính thức trong ngày): Mức chi mỗi giờ trực tiếp quản lý không vượt quá
tiền lương của 01 giờ làm thêm3.
d) Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm tham gia công
tác quản lý dịch vụ: Thủ trưởng cơ sở giáo dục căn cứ khối lượng công việc phải
thực hiện và trách nhiệm được giao của từng người để quy ra số giờ kiêm nhiệm
trong tháng, mức chi không vượt quá tiền lương của 01 giờ làm thêm.
đ) Đối với cá nhân ngoài cơ sở giáo dục tham gia dịch vụ hoặc đơn vị cung
cấp dịch vụ: Mức chi theo hợp đồng giữa cơ sở giáo dục và cá nhân/đơn vị cung
cấp dịch vụ.
3. Về công tác quản lý
a) Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc tổ
chức dịch vụ trong đơn vị, ban hành quy chế, quy định quản lý từng dịch vụ; ban
hành quyết định cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia dịch vụ (sau khi đã trao
đổi, thống nhất về yêu cầu công việc, chế độ được hưởng và được cán bộ, giáo
viên, nhân viên tự nguyện tham gia), trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể và quy
định rõ trách nhiệm của từng người.
b) Thời gian tổ chức dịch vụ trong năm học theo số tháng thực tế thực hiện
nhưng không quá 09 tháng/năm học; cơ sở giáo dục mầm non tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ trong hè không quá 02 tháng/năm.
c) Trong hợp đồng với cá nhân ngoài nhà trường hoặc đơn vị cung cấp dịch
vụ phải có cam kết về chất lượng dịch vụ và kinh phí hoặc tỷ lệ chi kinh phí cụ
thể, tương xứng với chất lượng dịch vụ.

Quy định tại Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ
Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo
dục công lập
3
Quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
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d) Kết quả thống nhất tại các cuộc họp, hội nghị phải được lập biên bản, có
chữ ký đại diện của những người tham gia; các quy định, quy chế, quyết định, kế
hoạch, thông báo, hướng dẫn ... của đơn vị được ban hành bằng hình thức văn bản
theo quy định, lưu trữ cùng các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để phục vụ công
tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát.
II. Nội dung chi, mức chi tổ chức dịch vụ
1. Dịch vụ bán trú tại trường: Áp dụng cho các cơ sở giáo dục tổ chức bán
trú cho học sinh mầm non, tiểu học
a) Chi thuê người nấu ăn: Cơ sở giáo dục không có hoặc không đủ nhân
viên nấu ăn hưởng lương từ ngân sách nhà nước, không thuê cơ sở dịch vụ cung
ứng suất ăn cho học sinh thì được thuê khoán người nấu ăn; mức tiền thuê khoán
theo thỏa thuận giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và người nấu ăn; trường hợp ký
hợp đồng lao động nấu ăn thì định mức bình quân là 01 người nấu ăn cho 35 trẻ
nhà trẻ hoặc 50 trẻ mẫu giáo hoặc 70 học sinh tiểu học4.
b) Chi quản lý học sinh trong giờ bán trú
- Chi cho giáo viên trực tiếp quản lý học sinh trong giờ bán trú; tổng chi
không dưới 80% tổng chi dịch vụ;
- Chi công tác quản lý dịch vụ;
- Chi nộp thuế theo quy định.
c) Chi tiền ăn
- Đối với cơ sở giáo dục tổ chức nấu ăn tại trường:
+ Chi mua lương thực, thực phẩm, gia vị tính theo học sinh/ngày5 để quy
ra mức chi trong 01 tháng;
+ Chi mua chất đốt, chi trả tiền điện, tiền nước sinh hoạt, vật tư phục vụ lau
rửa, vệ sinh;
- Đối với cơ sở giáo dục đặt suất ăn cho học sinh từ dịch vụ bên ngoài nhà
trường: Mức chi 01 suất ăn không vượt quá tổng mức thu tối đa thuê người nấu
ăn và tiền ăn quy định tại Phụ lục 1 của Nghị quyết 34.
d) Chi mua sắm đồ dùng, vật dụng phục vụ bán trú
- Đối với trường hoặc điểm trường lần đầu tổ chức dịch vụ bán trú: Lập đề
án xã hội hoá trình cấp có thẩm quyền6 phê duyệt để thực hiện;
- Đối với trường hoặc điểm trường tiếp tục tổ chức dịch vụ bán trú: Trên cơ
sở xác định chủng loại, số lượng đồ dùng, vật dụng cần có và kết quả kiểm kê số
Đối với trường hoặc điểm trường có số trẻ, học sinh nhỏ hơn định mức được tính 01 người nấu ăn.
Mức chi này là cơ sở để trả lại cha mẹ học sinh tiền ăn của ngày học sinh không ăn.
6
Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với đơn vị trực thuộc Sở), Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với đơn vị thuộc quản
lý của cấp huyện).
4
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lượng hiện có để xác định nhu cầu mua sắm bổ sung, lập dự toán chi theo học kỳ
hoặc năm học.
2. Dịch vụ phục vụ nước uống (không thực hiện đối với cơ sở giáo dục
mầm non)
a) Đối với cơ sở giáo dục chưa được lắp hệ thống lọc nước
- Chi mua nước uống (tính bình quân theo học sinh/ngày để quy 01 tháng);
- Chi mua dụng cụ phục vụ (giá đặt/treo, ca/cốc, bình đựng nước) theo số
lượng thực tế cần bổ sung (tính theo học kỳ hoặc năm học);
- Chi phục vụ cấp phát nước.
b) Đối với cơ sở giáo dục đã được lắp hệ thống lọc nước
- Chi mua nước sạch (tính bình quân theo học sinh/ngày để quy ra 01 tháng);
- Chi trả tiền điện (tính theo tháng);
- Chi phí quan trắc/kiểm định, chi phí vật tư thay thế theo định kỳ và sửa
chữa hệ thống lọc (tính theo năm học);
- Chi mua dụng cụ phục vụ (giá đặt/treo, ca/cốc, bình đựng nước) theo số
lượng thực tế cần bổ sung (tính theo học kỳ hoặc năm học);
- Chi phục vụ cấp phát nước.
3. Dịch vụ học thêm tại trường (ngoài giờ học chính thức)
Các dịch vụ học thêm tại trường được tổ chức ngoài giờ học chính thức
theo quy định, bao gồm:
a) Học thêm các môn văn hóa (trừ mầm non, tiểu học):
- Chi cho giáo viên trực tiếp dạy, tổng chi không dưới 70% tổng chi tổ chức
dịch vụ;
- Chi cho công tác quản lý dịch vụ;
- Chi trả tiền điện, nước uống, nước sinh hoạt, phục vụ vệ sinh; chi trông
giữ phương tiện tham gia giao thông của học sinh (nếu học thêm không trùng với
buổi học chính thức);
- Chi sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ học thêm, tổng chi không quá 5%
tổng chi dịch vụ;
- Chi nộp thuế theo quy định.
b) Học tin học (tự chọn): Việc tổ chức chỉ được thực hiện khi cơ sở giáo
dục đã được trang bị đủ thiết bị, phương tiện phục vụ dạy tin học; nội dung chi và
mức chi như học thêm các môn văn hóa.
c) Học ngoại ngữ (tự chọn): Nội dung chi và mức chi như học thêm các
môn văn hóa.
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d) Học ngoại ngữ có người nước ngoài dạy (thực hiện theo Đề án tăng
cường kỹ năng nghe nói tiếng Anh có sự tham gia của người nước ngoài được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt)
- Chi cho đơn vị liên kết cung cấp giáo viên người nước ngoài, tổng chi
không quá 80% tổng chi tổ chức dịch vụ;
- Chi cho giáo viên trực tiếp quản lý học sinh (trợ giảng);
- Chi cho công tác quản lý dịch vụ; chi tiền điện, nước uống, nước sinh
hoạt, phục vụ vệ sinh; chi trông giữ phương tiện tham gia giao thông của học sinh;
chi nộp thuế theo quy định.
4. Dịch vụ trông giữ phương tiện tham gia giao thông của học sinh
- Chi trả tiền công thuê mướn người trông giữ phương tiện, số lượng người
tham gia đảm bảo bình quân 01 người trông giữ 200 phương tiện8; tổng chi không
dưới 80% tổng chi tổ chức dịch vụ;
- Chi cho công tác quản lý dịch vụ;
- Chi mua vật tư, dụng cụ phục vụ trông giữ phương tiện;
- Chi nộp thuế theo quy định.
5. Dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ qui định
Các dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ được thực hiện ngoài thời gian
chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường theo quy định, không trùng với thời gian tổ chức
các dịch vụ khác.
a) Đón sớm, trả muộn
- Chi cho giáo viên trực tiếp trông giữ trẻ; bình quân 01 giáo viên trông giữ
15 trẻ; tổng chi cho giáo viên không dưới 80% tổng chi tổ chức dịch vụ;
- Chi cho công tác quản lý dịch vụ; chi tiền điện, nước sinh hoạt, phục vụ
vệ sinh; chi nộp thuế theo quy định.
b) Chăm sóc - giáo dục trẻ ngày thứ Bảy
- Chi tiền ăn (theo quy định tại điểm c mục 1 phần II hướng dẫn này);
- Chi cho giáo viên trực tiếp chăm sóc - giáo dục trẻ không dưới 80% tổng
chi (trừ tiền ăn);
- Chi công tác quản lý dịch vụ; chi tiền điện, nước sinh hoạt, phục vụ vệ
sinh; chi nộp thuế theo quy định.
c) Chăm sóc - giáo dục trẻ trong thời gian nghỉ hè: Cơ sở giáo dục lập kế
hoạch, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trước khi thực hiện. Nội dung
chi, mức chi như quy định đối với dịch vụ chăm sóc - giáo dục trẻ ngày thứ Bảy.
8

Cơ sở giáo dục có số lượng phương tiện dưới định mức này bố trí 01 người trông xe.
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6. Dịch vụ tổ chức hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày
Dịch vụ được tổ chức theo Kế hoạch được phê duyệt, thực hiện theo quy
định sau giờ học chính thức trong ngày, bao gồm các hoạt động: giáo dục kỹ năng
sống; giáo dục phát triển năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao ... Nội dung chi
và mức chi như sau:
9

a) Đối với hoạt động do cơ sở giáo dục tự tổ chức: Nội dung chi và mức chi
như đối dịch vụ học thêm các môn văn hóa.
b) Đối với hoạt động do đơn vị cung cấp dịch vụ liên kết tổ chức: Nội dung
chi và mức chi như đối với dịch vụ học ngoại ngữ có người nước ngoài dạy.
7. Chi phí sử dụng điện máy điều hòa lớp học
Chi trả tiền điện sử dụng máy điều hòa lắp tại lớp học trong giờ học chính
khóa; mức chi theo điện năng tiêu thụ thực tế trên đồng hồ đo điện năng lắp riêng
cho máy điều hòa hoặc lắp riêng cho phòng học (có trừ phần điện năng tiêu thụ
cho các thiết bị điện khác phục vụ dạy và học).
8. Hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường
- Chi thuê phương tiện phục vụ việc đi lại của học sinh;
- Chi phí tham quan;
- Chi ăn, nghỉ cho học sinh trong thời gian tham gia hoạt động.
9. Chi phí sử dụng dịch vụ điện tử quản lý học sinh, xây dựng trường học
thông minh, lớp học thông minh
Cơ sở giáo dục lập Đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
III. Quy trình thực hiện
1. Đối với cơ sở giáo dục
a) Đề xuất dịch vụ:
- Vào đầu năm học, cơ sở giáo dục phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên,
nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh Nghị quyết 34 và hướng dẫn thực hiện
của Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ tình hình thực tế và kết quả thực hiện của năm học trước, tổ chức
họp tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, họp Hội đồng trường, họp với Ban đại
diện cha mẹ học sinh trường để thống nhất việc đề xuất tổ chức các dịch vụ phục
vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong năm học, thống nhất chủ trương và kế hoạch
triển khai thực hiện (trong đó nêu rõ mục đích của dịch vụ, hình thức và biện pháp
triển khai, thời gian thực hiện, sản phẩm được thụ hưởng ...), dự kiến số học sinh
tham gia.
Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quản lý hoạt động
giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
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b) Lập dự toán chi10: Căn cứ số học sinh dự kiến tham gia dịch vụ, lập dự
toán chi cho từng dịch vụ theo hướng dẫn tại phần II của hướng dẫn này11, phải
đảm bảo tỷ lệ chi, không được thêm nội dung chi, không được tăng mức chi vượt
quy định; tính toán mức thu dự kiến (bằng tổng chi chia cho số học sinh tham gia)
không vượt quá mức thu tối đa.
c) Tổ chức họp cha mẹ học sinh theo đơn vị lớp để thông báo, phổ biến và
thỏa thuận, thống nhất các nội dung sau:
- Báo cáo quy trình, kết quả thực hiện việc đề xuất dịch vụ dự kiến thực
hiện trong năm học, dự kiến kế hoạch triển khai thực hiện (trong đó nêu rõ mục
đích, hình thức, biện pháp triển khai, thời gian thực hiện, sản phẩm được thụ
hưởng ...) của từng dịch vụ;
- Báo cáo cụ thể dự toán chi từng dịch vụ, thuyết minh, giải trình chi tiết
từng nội dung chi, mức chi để cha mẹ học sinh có ý kiến thảo luận, thỏa thuận;
nội dung chi, mức chi chỉ được xác định sau khi toàn thể cha mẹ thống nhất và
không có ý kiến khác; mức thu được xác định sau khi đã thống nhất dự toán chi;
- Lập danh sách học sinh tự nguyện tham gia dịch vụ theo đăng ký của cha
mẹ học sinh (có ký xác nhận việc đăng ký tham gia).
d) Tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và Trưởng Ban đại
diện cha mẹ học sinh lớp, căn cứ kết quả họp cha mẹ học sinh của các lớp để thống
nhất các khoản thu, kế hoạch triển khai thực hiện, dự toán chi và mức thu.
đ) Trình cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý phê duyệt khoản
thu, mức thu thực hiện trong năm học; hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm: Biên bản
các cuộc họp, Kế hoạch triển khai thực hiện, Dự toán chi và các hồ sơ, tài liệu liên
quan khác.
e) Công khai kết quả phê duyệt khoản thu, mức thu; tổ chức triển khai thực
hiện theo kế hoạch.
g) Thực hiện công tác quản lý tài chính như sau:
- Công khai tài chính các khoản thu (dự toán, quyết toán) theo quy định tại
Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân, Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục;
- Hạch toán và quyết toán thu chi:
+ Mở sổ sách theo dõi, hạch toán tất cả các khoản thu, chi phát sinh vào sổ
kế toán, báo cáo tài chính theo đúng quy định của chế độ tài chính hiện hành. Việc
thu tiền phải thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường (kế toán, thủ quỹ), không
10
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được giao cho giáo viên trực tiếp thu tiền của học sinh;
+ Ngày sau khi kết thúc năm học hoặc kết thúc dịch vụ, thực hiện quyết
toán từng khoản thu, nếu sử dụng kinh phí không hết thì phải trả lại cho cha mẹ
học sinh, không được chuyển tiếp sang năm học sau, thông báo công khai kết quả
thu, chi tới tất cả cha mẹ học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị;
báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp theo phân cấp;
- Chủ động phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung
gian thanh toán để triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo
quy định tại Quyết định 507/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng
đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương
trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
2. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Hàng năm, phê duyệt các khoản thu, mức thu của các cơ sở giáo dục theo
phân cấp quản lý, trong đó thống nhất mức thu cụ thể tại các cơ sở giáo dục cùng
cấp học trên cùng địa bàn cấp xã hoặc cụm phường, xã có điều kiện tương đương.
b) Chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.
c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy
định các khoản thu; kịp thời xử lý đối với đơn vị, cá nhân vi phạm.
d) Công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, giải
quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh và người dân liên quan đến việc thu, chi
trong cơ sở giáo dục.
đ) Hàng năm, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 34 báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh.
Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, phòng giáo dục và đào tạo, cơ
sở giáo dục kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết./.
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