
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
____________ 

C NG HÒ     H I CHỦ NGH   VI T N   

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
_____________________________________________________________ 

Số: 1158/PGDĐT-TH 

V/v thống nhất mức thu tiền học 

bán trú, học 2 buổi/ngày đối với 

các cơ sở giáo dục tiểu học, trung 

học cơ sở; tiền chi phí tiêu hao vật 

tư hành nghề năm học 2019 – 2020 

trên địa bàn huyện Cần Giuộc. 

Cần Giuộc, ngày   28  tháng  10  năm 2019 

 

 

   Kinh gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc; 

 

 Căn cứ Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 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 tiêu hao vật tư thực hành nghề và tiền học sinh học buổi thứ 2 lớp chất lượng 

cao năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Long An; thực hiện công văn số 

2587/SGDĐT-HCQT, ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Sở GD&ĐT Long An về việc 

Hướng dẫn áp dụng khung mức thu tiền học bán trú, học 2 buổi/ngày đối với các cơ 

sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, Trường Chuyên Long An; tiền chi phí tiêu hao 

vật tư hành nghề và tiền học sinh học buổi thứ 2 lớp chất lượng cao năm học 2019 – 

2020 trên địa bàn tỉnh Long An; 

 Trên cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến của phụ huynh học sinh, của 

trường đề xuất mức thu tiền học bán trú, học 2 buổi/ngày đối với các cơ sở giáo dục 

tiểu học, trung học cơ sở (thực hiện theo công văn số 835/SGDĐT-HCQT ngày 

03/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo); 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất mức thu tiền học bán trú, học 2 

buổi/ngày đối với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, tiền tiêu hao vật tư thực hành 

nghề năm học 2019-2020 như sau: (phụ lục đính kèm). 

 Yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc công khai để nhân dân, cha mẹ học 

sinh được biết, thực hiện; tổ chức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu theo đúng quy 

định; có chế độ miễn giảm phù hợp đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh 

tế, tuyệt đối không được để học sinh vì gia đình khó khăn, không có tiền đóng góp, 

mà phải bỏ học; chịu trách nhiệm về các khoản thu – chi sai quy định, các khoản thu 

sai quy định phải chi trả lại cho học sinh. 

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời bằng 

văn bản về Phòng Giáo dục và Đào tạo để thống nhất thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các trường trực thuộc;(thực hiện) 

- UBND huyện (b/c); 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Trưởng phòng, các Phó TP; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƢỞNG PHÒNG  

PHÓ TRƢỞNG PHÒNG 
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 ỨC THU TIỀN HỌC BÁN TRÚ, HỌC 2 BUỔI/NGÀY 

ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ;  

TIỀN CHI PHÍ TIÊU H O VẬT TƢ THỰC HÀNH NGHỀ  

NĂ  HỌC 2019-2020 

(Kèm theo văn bản số 1158/GDĐT-TH ngày  28/10/2019 của Phòng GD&ĐT) 
_________________________ 

 

Đơn vị tính: nghìn đồng/học sinh/tháng 

Trƣờng học, cơ sở 

giáo dục 

Vùng thành 

thị  

(thị trấn) 

Vùng nông thôn 

Ghi chú 
Xã  đặc 

biệt khó 

khăn 

Các xã 

còn lại 

1. Đối với cấp Tiểu học 

 - Bán trú: 100 50 80  

 - 02 buổi/ngày:  

 + 7 – 8 buổi/tuần: 55 35 45  

 + 9 - 10 buổi/tuần: 65 45 55  

2. Đối với cấp Trung học cơ sở 

 - Bán trú: 200 0 120  

 - 2 buổi/ngày: 120 0 100  

3. Tiền chi phí tiêu hao vật 

tƣ thực hành nghề 
   

 

 - Hệ trung học cơ sở 20 15 15  
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