
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         

Số:          /SGDĐT-KHTC 
V/v hướng dẫn tạm thời thu, chi dịch 

vụ tuyển sinh lớp 10 THPT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 5 năm 2021 

                      Kính gửi:  

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã; 

- Các Trường Trung học phổ thông công lập. 

Trong thời gian chờ UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện Nghị quyết số 

222/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh “Quy định cơ chế thu và sử 

dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tạm thời hướng dẫn thu, chi thực hiện dịch vụ tuyển sinh như sau: 

1. Định mức chi để xây dựng giá dịch vụ: 

a) Làm hồ sơ thi: 

- Nhập và xử lý dữ liệu tại trường THCS, trường THPT: 200.000 

đồng/ngày/người; 

- Nhập và xử lý dữ liệu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo: 210.000 

đồng/người/ngày. 

b) Coi thi 

TT Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

1 Phụ cấp trách nhiệm   

 
- Trưởng ban, trưởng điểm, trưởng đoàn 

thanh tra 

Nghìn 

đồng/người/ngày 

265 

 - Phó trưởng ban, phó trưởng điểm 250 

 - Thư ký 210 

 - Thanh tra tại điểm thi 210 

 - Cán bộ coi thi, giám sát 210 

 - Bảo vệ vòng trong (24/24) 210 

 - Bảo vệ vòng ngoài 100 

 - Phục vụ 100 

 - Y tế 100 
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TT Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

2 
Nước uống, thuốc y tế (chi theo thực tế 

nhưng tối đa không quá mức chi) 
  

  - Cán bộ coi thi Nghìn 

đồng/người/ngày 

5 

  - Học sinh 3 

3 Công tác phí 

Theo chế độ công tác phí, chi 

tiêu hội nghị (NQ số 

70/2017/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh) 

4 Các khoản chi khác   

  - Vật tư, văn phòng phẩm 

Dự toán theo thực tế 

  - Điện, nước sinh hoạt 

  - Mua sắm tài sản 

  - Thuê cơ sở vật chất 

  - Sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất 

  - Thuê phương tiện nhận đề, nộp bài 

  - Các khoản chi khác 

Định mức chi nói trên là mức chi tối đa và được tính cho các ngày làm việc 

thực tế; các cơ sở giáo dục, phòng giáo dục và đào tạo căn cứ thời gian thực tế làm 

việc để quy định mức chi phù hợp.  

2. Giá dịch vụ tuyển sinh 

Tổng chi tối đa tại trường THCS không quá 5.000 đồng/học sinh, tại phòng 

giáo dục đào tạo không quá 1.000 đồng/học sinh. 

Mức thu nộp về sở: Học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT không 

chuyên: 90.000 đồng/học sinh, học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT chuyên 

225.000 đồng/học sinh (90.000 đồng không chuyên và 135.000 đồng môn 

chuyên). 

Mức thu tối đa: Học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT không chuyên 

200.000 đồng/học sinh; dự thi vào lớp 10 THPT chuyên 370.000 đồng/học sinh 

(200.000 đồng thi các môn đại trà, 170.000 đồng thi môn chuyên).  

3. Quy định về thanh toán 
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a) Trường THCS: Thanh toán các nội dung liên quan về thu hồ sơ, nhập dữ 

liệu ban đầu tại đơn vị. 

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo: Thanh toán các nội dung liên quan đến việc 

xử lý dữ liệu, thu, nộp hồ sơ thuộc trách nhiệm của đơn vị. 

c) Trường THPT có học sinh đăng ký dự thi vào trường mình: Thanh toán 

các khoản chi liên quan đến thu, nộp hồ sơ, xử lý dữ liệu, công tác coi thi, duyệt 

tuyển sinh, kể cả thanh toán chế độ công tác phí cho cán bộ trường khác tham gia 

coi thi tại trường mình. 

d) Sở Giáo dục và Đào tạo: Thanh toán các nội dung liên quan đến xử lý 

hồ sơ, ra đề, thanh tra lưu động, chấm thi (chưa kể chấm phúc khảo bài thi). 

Trên đây là hướng dẫn tạm thời thu, chi để các cơ sở giáo dục, phòng giáo 

dục xây dựng giá dịch vụ tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Tuyển sinh lớp 10 THPT 

năm học 2021-2022  tổ chức trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở yêu 

cầu Thủ trưởng các đơn vị nói trên triệt để tiết kiệm chi, tính sát đúng thời gian 

làm việc thực tế để giảm mức thu từ học sinh, đồng thời thông báo công khai và 

tăng cường công tác tuyên truyền để học sinh và cha mẹ học sinh biết. Trong quá 

trình thực hiện có khó khăn phản ánh về sở để hướng dẫn (ông Lê Quang Cảnh – 

điện thoại 097 2946368)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (để BC); 

- Sở Tài chính (để biết); 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, KHTC. 

    

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Quỳnh Diệp 

 


		caongocchau@hatinh.gov.vn
	2021-05-27T15:19:44+0700


		quynhdiepsgd@hatinh.gov.vn
	2021-05-27T16:03:30+0700


		2021-05-27T16:42:35+0700


		2021-05-27T16:42:54+0700


		sogiaoduc@hatinh.gov.vn
	2021-05-27T16:43:52+0700




