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   Số:            /QĐ-SGD&ĐT  Lào Cai, ngày        tháng  10  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học

2022-2023 cho trường Trung học phổ thông số 3 Bảo Yên

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI

Căn cứ Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh
Quy định khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt
động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lào

Cai; 

Căn cứ Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh
về việc ban hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế

của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai;

Căn cứ Công văn số 3278/UBND-VX ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về

thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (lĩnh vực giáo dục);

Căn cứ Công văn số 1319/SGD&ĐT-KHTH ngày 09/8/2022 của Sở Giáo

dục và Đào tạo Lào Cai về việc thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày

15/7/2022 của NĐND tỉnh Lào Cai và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-THPT.BY3 ngày 20 tháng 09 năm 2022 của
Trường THPT số 3 huyện Bảo Yên kèm theo dự toán các khoản thu, chi dịch vụ hỗ

trợ giáo dục của đơn vị; biên bản thẩm định ngày 26 tháng 9 năm 2022;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch -Tổng hợp, Sở GD&ĐT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học
2022-2023 cho trường Trung học phổ thông số 3 Bảo Yên với nội dung sau:

(Có phụ lục chi tiết 05 khoản thu dịch vụ kèm theo)

Điều 2. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông số 3 Bảo Yên có trách nhiệm
tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng các khoản thu dịch vụ đảm bảo theo các quy
định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở Giáo dục và Đào

tạo và pháp luật.



Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Sở Giáo dục
và Đào tạo và Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông số 3 Bảo Yên chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc, PGĐ Sở GD&ĐT;
- Các phòng Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

                 Dương Bích Nguyệt
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