
UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong 
các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022.

        Kính gửi: 
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;

    - Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT trực thuộc;
    - Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh.

Ngày 17/8/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 
1642/SGDĐT-VP về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo năm học 2021-2022, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo 
dục và chỉ đạo điều hành giá năm 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện 
theo các nội dung đã chỉ đạo tại Công văn số 1642/SGDĐT-VP ngày 17/8/2021, 
trong đó lưu ý chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội 
về các mức thu của đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm 
chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn thực hiện nghiêm các nội dung 
tại Công văn số 1642/SGDĐT-VP ngày 17/8/2021; Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục 
trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh chịu hoàn toàn 
trách nhiệm nếu tự ý đặt ra các khoản thu trái quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ 
kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa 
bàn và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục trực thuộc nếu để xảy 
ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                   GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Nam;                          (Để b/cáo)
- Ông: Trần Văn tân, PCT.UBND tỉnh;    
- Ban VHXH HĐND tỉnh (Để biết);
- UBND huyện, thị xã, thành phố (Để phối hợp);
- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT;
- Các Phòng CM thuộc Sở;                                                                     #ChuKyLanhDao
- Lưu: VT, VP(KHTC).
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