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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

 

Số: 78/2020/NQ-HĐND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

          Kon Tum, ngày 14 tháng 12 năm 2020   

NGHỊ QUYẾT 

Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 

hoạt động giáo dục của nhà trƣờng đối với cơ sở giáo dục công lập 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 11 

 

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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Xét Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 31  tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục 

vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 389/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020, số 

392/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp 

thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân, ý kiến thảo luận 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 

dân tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định về các khoản thu dịch vụ 

phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công 

lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.  

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở, 

Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập (sau đây gọi 

chung là cơ sở giáo dục công lập). 

b) Người học trong các cơ sở giáo dục công lập quy định tại điểm a khoản 

này và các tổ chức cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

trong các cơ sở giáo dục công lập 

1. Các khoản thu tổ chức, phục vụ bán trú cho học sinh. 

2. Gửi trẻ mầm non ngoài giờ chính khóa, ngày thứ Bảy hoặc trong thời 

gian nghỉ hè. Tổ chức các lớp năng khiếu, nghệ thuật cho trẻ mầm non. 

3. Tham gia các Câu lạc bộ do nhà trường tổ chức (các môn học và hoạt 

động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông, bóng đá, bơi lội, võ 

thuật, mỹ thuật, âm nhạc...), các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải 

nghiệm, trải nghiệm sáng tạo, hướng nghiệp đối với trẻ mầm non, học sinh phổ 

thông (ngoài giờ học chính khóa). 

4. Dạy tăng cường ngoại ngữ, dạy song ngữ cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 

12; tổ chức dạy học cho trẻ làm quen với ngoại ngữ ở trẻ mầm non và học sinh 

lớp 1, lớp 2. 

5. Dạy Tin học cho học sinh lớp 1, lớp 2 (môn tự chọn và học sinh có nhu 

cầu). 

6. Học các lớp khác (ngoài học các môn học thuộc chương trình giáo dục 

phổ thông) ở các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập.  

7. Dạy học tăng cường đối với các môn học thuộc chương trình giáo dục 

phổ thông; dạy học bồi dưỡng; dạy học ôn thi. 

8. Thu dịch vụ sử dụng cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục công lập ngoài 

giờ chính khóa (sân bóng, hồ bơi, nhà ăn, nhà ở...). 

9. Học nghề phổ thông học sinh trung học cơ sở. 

10. Văn phòng phẩm phục vụ kiểm tra định kỳ. 

11. Coi thi nghề phổ thông. 
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12. Trông giữ xe.  

13. Nước uống cho học sinh. 

14. Dọn khu vực vệ sinh dành cho học sinh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI Kỳ 

họp thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 24 

tháng 12 năm 2020/. 

 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hòa 
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