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V/v tăng cường quản lý thu chi tài chính 
đầu năm học 2022 - 2023

ĐÃNG CỘNG SẢN VỊỆT NAM

Vụ Bản, ngày 30 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: - ủy ban nhân dân huyện;
- Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị huyện;
- Đảng ủy các xã, thị trấn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 610-TB/TU, 
ngày 19/8/2022 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính tại 
các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và thời gian qua, theo phản ánh của báo chí và dư 
luận xã hội về việc thực hiện các khoản thu, đóng góp của học sinh tại các cơ sở giáo 
dục. Đê thực hiện nghiêm túc việc quản lý thu, chi tài chính tại các cơ sở giáo dục trên 
địa bàn huyện theo đúng quy định hiện hành, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:

1. ủy ban nhân dân huyện:
- Quán triệt và chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý thực 

hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo, ƯBND tỉnh, Sở Giáo 
dục - Đào tạo tinh về quản lý các khoản thu, chi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Ban hành văn bản hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm 
học đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý. Các cơ sở giáo 
dục khi thu các khoản đóng góp phải có thông báo bằng văn bản do Thủ trưởng cơ 
quan ký đóng dấu, và triển khai thu không dùng tiền mặt. Không giao nhiệm vụ cho 
giáo viên trực tiếp thu, chi tiền. Không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một 
thời điểm, thực hiện đầy đủ chế độ quản lý tài chính theo quy định qua hệ thống 
kho bạc Nhà nước.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất về tình hình 
thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp; kịp thời chấn 
chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định. Xử lý nghiêm, kịp thời đối 
với người đúng đầu nhũng cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định.

2. Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cưòng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nội 
dung này; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở 
tăng cưòng công tác giám sát, phản biện xã hội, đưa nội dung giám sát việc vận 
động, quản lý các khoản thu, nộp của một số trường học năm học 2022 - 2023 vào 
chương trình giám sát năm 2023./.

Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Các tổ chức cơ sở đảng;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Như trên;
- Lưu VP.

Đỗ Xuân Tú


