ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
Số:

/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày
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QUYẾT ĐỊNH
Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10
trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng
4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng
ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các
kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của
Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu
dịch vụ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển
sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường trung học
phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
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b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thu và sử dụng
mức thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh
lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1. Mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông
a) Thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông: 100.000đ/
01 thí sinh;
b) Thí sinh đăng ký dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên:
150.000đ/ 01 thí sinh;
c) Thí sinh đăng ký phúc khảo các môn chung: 30.000đ/môn.
- Dịch vụ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông được thu một lần trước
kỳ thi, thời gian thu do đơn vị thông báo theo hướng dẫn tổ chức thi của Sở Giáo
dục và Đào tạo hằng năm, có trách nhiệm tổ chức thu giá dịch vụ và nộp toàn bộ
dịch vụ tuyển sinh thu được (100%) vào tài khoản tiền gửi Kho bạc Nhà nước để
quản lý và sử dụng.
Tổ chức thu giá dịch vụ tuyển sinh bằng hóa đơn điện tử theo quy định
của Bộ Tài chính, việc sử dụng, thanh quyết toán hóa đơn theo hướng dẫn của
cơ quan thuế.
2. Sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh
a) Cơ quan, đơn vị thu dịch vụ được giữ lại 100% trên tổng số tiền thu
được để trang trải chi phí cho công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi,
chuẩn bị vật tư, văn phòng phẩm, ra đề, in sao đề, tổ chức coi thi, chấm thi theo
quy định được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường.
b) Nộp điều tiết lại cho Sở GD&ĐT để thanh toán phụ cấp trách nhiệm,
văn phòng phẩm cho hội đồng ra đề thi, sao in đề thi. Định mức điều tiết tính
trên mỗi thí sinh đăng ký dự thi sẽ do Sở GD&ĐT thông báo bằng văn bản cho
đơn vị khi xác định được tổng số thí sinh dự thi.
3. Lập dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán và báo cáo
a) Lập dự toán thu, chi:
- Các cơ sở giáo dục lập dự toán thu, chi tổng hợp chung với dự toán chi
thường xuyên gửi cơ quan trực tiếp quản lý tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng
cấp trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt. Căn cứ vào dự toán được cấp
thẩm quyền phê duyệt, các cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi đảm bảo đúng chế
độ, tiêu chuẩn, định mức.
- Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán chi đối với các khoản chi phụ cấp
trách nhiệm, văn phòng phẩm của hội đồng ra đề và hội đồng sao in đề thi.
c) Cuối mỗi kỳ tuyển sinh, nếu kinh phí thu được chưa sử dụng hết sẽ
được mang sang năm sau tiếp tục sử dụng cho kỳ tuyển sinh tiếp theo.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày

tháng 8 năm 2020.

Điều 4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan, ban,
ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN, TPHCM);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.
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