
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CẦN GIUỘC    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5113/UBND-KT     Cần Giuộc, ngày 07 tháng 10 năm 2020
                                             

                                        
 

Kính gửi:
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Kho bạc Nhà nước Cần Giuộc;
- Các trường trực thuộc trong huyện.

Căn cứ Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Long 
An về việc cho phép vận dụng áp dụng khung mức thu tiền học bán trú, học 2 
buổi/ngày đối với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, Trường THPT Chuyên Long 
An; tiền chi phí tiêu hao vật tư thực hành nghề và tiền học sinh học buổi thứ 2 
lớp chất lượng cao năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Công văn số 2815/SGDĐT-HCQT ngày 09/9/2020 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Long An về việc hướng dẫn vận dụng áp dụng khung mức thu 
tiền học bán trú, học 2 buổi/ngày đối với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, 
Trường THPT Chuyên Long An; tiền chi phí tiêu hao vật tư thực hành nghề và 
tiền học sinh học buổi thứ 2 lớp chất lượng cao năm học 2020-2021 trên địa bàn 
tỉnh Long An.

Xét Tờ trình số 294/TTr-TCKH ngày 24/9/2020 của Phòng Tài chính-Kế 
hoạch về việc thống nhất khung mức thu tiền học bán trú, học 2 buổi /ngày đối 
với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở năm học 2020-2021.

Sau khi xem xét, UBND huyện Cần Giuộc có ý kiến như sau:
- Thống nhất với nội dung tại Tờ trình số 294/TTr-TCKH ngày 24/9/2020 

của Phòng Tài chính-Kế hoạch về việc thống nhất khung mức thu tiền học bán 
trú, học 2 buổi/ngày đối với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở năm học 2020-
2020, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng
Cấp học Thị trấn Các xã đặc 

biệt khó 
khăn, xã 
biên giới

Các xã còn 
lại

Ghi chú

1. Đối với cấp Tiểu học

V/v thống nhất mức thu tiền 
học bán trú, học 2 buổi/ngày 

đối với giáo dục tiểu học, trung học 
cơ sở năm học 2020-2021 



2

- Bán trú 100.000 80.000
- 02 buổi/ngày
  +9-10 
buổi/tuần

65.000 45.000 55.000

2. Đối với cấp Trung học cơ sở
- 02 buổi/ngày 100.000

- Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu – 
chi tiền học bán trú, học 2 buổi/ngày đối với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở 
năm học 2020-2021 đúng theo Công văn số 2815/SGDĐT-HCQT ngày 
09/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường xây dựng kế 
hoạch và phê duyệt kế hoạch dạy học bán trú, học 2 buổi/ngày đối với giáo dục 
tiểu học, trung học cơ sở năm học 2020-2021 theo đúng quy định chuyên môn 
để các trường làm cơ sở áp dụng khung mức thu phù hợp.

Trong năm học 2020-2021, các trường tổ chức dạy hai buổi có điều chỉnh 
số buổi dạy nằm ngoài khung quy định trên phải tổ chức họp phụ huynh học 
sinh để lấy ý kiến mức thu mới theo khung Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 
04/9/2020 của UBND tỉnh Long An làm cơ sở trình Phòng Giáo dục và Đào tạo, 
Phòng Tài chính-Kế hoạch để tham mưu UBND huyện ban hành mức thu mới.

Căn cứ nội dung trên, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các đơn vị liên 
quan có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định./. 

Nơi nhận:
- TT.HU, TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT.UBND huyện (b/c);
- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh
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