PHỤ LỤC – MẪU CÔNG KHAI VỀ THU, CHI TRONG TRƯỜNG HỌC
Năm học 2017-2018
Mẫu 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG KHAI HỌC PHÍ
1. Mức thu học phí:
- Khối THPT: (Lớp 10,11,12)
* Mức thu: + Vùng 1: 52.000 đồng /học sinh/tháng
+ Vùng 2: 30.000 đồng /học sinh/tháng
+ Vùng 3: 25.000 đồng /học sinh/tháng
- Khối THCS : (Lớp 9)
* Mức thu: + Vùng 1: 40.000 đồng /học sinh/tháng
+ Vùng 2: 23.000 đồng /học sinh/tháng
+ Vùng 3: 19.000 đồng /học sinh/tháng
- Theo Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 31/7/2017 của HĐND tỉnh
+ Vùng 1: thuộc 6 phường thuộc TP Kon Tum, Phường Quyết Thắng, Thống Nhất, Thắng Lợi,
Quang Trung, Duy Tân, Trường Chinh.
+ Vùng 2: thuộc 4 phường thuộc TP Kon Tum ,Phường Ngô Mây, Nguyễn Trãi, Lê lợi, Trần
Hưng Đạo và 6 thị trấn của 6 huyện(Đăk Hà, Đăk Tô, Đăk glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Kon Rẫy.
+ Vùng 3: Các xã còn lại.

2. Đối tượng không phải đóng học phí (theo NĐ86 và TT09):
a) Học sinh tiểu học trường công lập;
b) Học sinh, sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy đang theo học tại các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước;
c) Người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Các ngành chuyên môn
đặc thù do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
3. Đối tượng được miễn học phí :
a) Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng
theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số
01/VBHN-VPQH ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Quốc hội. Cụ thể:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; Người hưởng chính sách như
thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (nếu có);
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- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của
người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng
Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh
hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của
người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ
nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
c) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng quy
định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Cụ thể:
- Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;
- Mồ côi cả cha và mẹ;
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật;
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở
bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại
giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ
sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật;
- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã
hội;
- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp
hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc,
cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại hưởng chế độ chăm
sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian
chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành
chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã
hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang
chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt
buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
d) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo
quy định của Thủ tướng Chính phủ;
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đ) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ,
chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân: theo quy định tại
Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06/3/2012 của Liên
Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày
29/9/2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ;
k) Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có Điều kiện kinh
tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:
- Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô
Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu;
- Vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các
văn bản quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch này.
4. Đối tượng được giảm học phí:
a) Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm:
- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân
tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy
định của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:
+ Người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại
Điểm k Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này);
+ Vùng có Điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: được quy định tại phụ lục I kèm
theo Thông tư liên tịch này (trừ các vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn).
b) Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:
- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha
hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường
xuyên;
- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định
của Thủ tướng Chính phủ.
5. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập:
a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ;
b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ
cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
c) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo
quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Kon Tum, ngày 03 tháng 9 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
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Mẫu 2
CÔNG KHAI NỘI DUNG THU, CHI KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

Trích: Thông tư số 55/2011/TT-BGD ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ giáo dục – Đào tạo
Điều 10. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
1. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:
a) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự
nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học
sinh lớp.
b) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh
phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp
toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ
hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.
2. Quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinh:
a) Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ
nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi
đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến;
b) Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để
quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn
thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.
3. Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc
công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các
cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học
sinh trường. Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.
4. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình
người học:
a) Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.
b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ
học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi
phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen
thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị,
đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà
trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa,
nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.
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Mẫu 3
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG KHAI VỀ BẢO HIỂM Y TẾ
1. Mức đóng Bảo hiểm Y tế HSSV: mức đóng BHYT HSSV là 4,5% mức lương cơ sở.

+ Áp dụng cho năm học 2017-2018 là: 58.500đồng /1HS/1 tháng.
Trong đó: * HSSV đóng: 40.950đồng/tháng
* Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 17.550đồng/tháng
+ Thời gian đóng BHYT đợt 1: Từ 01/01/2018 -> 30/6/2018 số tháng 06, số tiền 245.700đồng
+ Thời gian đóng BHYT đợt 2: Từ 01/7/2018 -> 31/12/2018 số tháng 06, số tiền 245.700đồng

Riêng khối 12 chỉ thu 01 đợt từ 01/01/2018 -> 30/6/2018 số tháng 06, số tiền 245.700đồng
2. Các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ BHYT
Con công an, con bộ đội, Dân tộc thiểu số(Vùng K.Tế Đặt biệt khó khăn , người nghèo......
( HS đã có thẻ BHYT cấp theo các trường hợp trên thì photo thẻ BHYT và nộp lại cho
GVCN để được miễn mua thẻ BHYT)
Kon Tum, ngày 03 tháng 9 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
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