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1 
Các khoản thu tổ chức, phục vụ bán 

trú cho học sinh. 

-Thu dịch vụ bán trú (không bao gồm 

tiền ăn, nước uống) 

Tên theo NĐ105: dịch vụ 

bán trú  

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. 

 

-Thu dịch vụ trông giữ trẻ ngoài giờ. 

-Thu dịch vụ trông giữ trẻ các ngày 

nghỉ (không bao gồm tiền ăn, nước 

uống) 

-Tách thành 2 khoản để 

quy định mức thu tối đa. 

-Nội dung “Tổ chức các 

lớp năng khiếu, nghệ 

thuật cho trẻ mầm non” 

đề xuất quy định mức thu 

thỏa thuận. 

 (không) 

Thu dịch vụ phục vụ ăn sáng trẻ 

mầm non (không bao gồm tiền ăn, 

nước uống) 

Phát sinh mới (Do cơ sở 

giáo dục đề xuất quy 

định mức thu tối đa).  

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). 

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). 

Đề xuất quy định mức 

thu thỏa thuận. 

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. 

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. 

Đề xuất quy định mức 

thu thỏa thuận. 

5 
Dạy Tin học cho học sinh lớp 1, lớp 2 

(môn tự chọn và học sinh có nhu cầu). 
Thu dịch vụ dạy Tin học cho học sinh 

lớp 1, lớp 2 (môn tự chọn) 
Bỏ phần: “học sinh có 

nhu cầu” vì thừa.    

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. 

(không đưa vào dự thảo NQ này) 

Không đưa vào vì không 

thuộc phạm vi Nghị 

quyết (NQ áp dụng cho 

cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông 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. 

Thu dịch vụ 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...). 

-Thu dịch vụ hồ bơi ngoài giờ chính 

khóa. 

-Thu dịch vụ sân bóng đá ngoài giờ 

chính khóa. 

-Thu dịch vụ cho thuê phòng ở, ký 

túc xá 

Tách ra để quy định mức 

thu tối đa. 



2 
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9 
Học nghề phổ thông học sinh trung 

học cơ sở. 

Thu dịch vụ học nghề phổ thông (học 

sinh THCS có nhu cầu) 

Tiếp thu sửa lại thành 

“Thu dịch vụ học nghề 

phổ thông học sinh 

THCS” 

10 
Văn phòng phẩm phục vụ kiểm tra 

định kỳ. 

Thu để mua văn phòng phẩm phục 

vụ kiểm tra định kỳ. 

Tiếp thu sửa lại thành 

“Thu dịch vụ văn phòng 

phẩm phục vụ kiểm tra 

định kỳ” 

11 Coi thi nghề phổ thông. 
Thu dịch vụ thi nghề phổ thông (học 

sinh có nhu cầu thi) 

Tiếp thu sửa lại thành 

“Thu dịch vụ thi nghề 

phổ thông” 

12 Trông giữ xe.  Thu dịch vụ trông giữ xe.   

13 Nước uống cho học sinh. Nước uống cho học sinh. 
Đề xuất quy định mức 

thu thỏa thuận. 

14 
Dọn khu vực vệ sinh dành cho học 

sinh. 

Thu dịch vụ dọn khu vực vệ sinh 

dành cho học sinh. 
 

 *Các nội dung tiếp thu sửa tên đưa vào dự thảo lần 3.  


		2021-06-07T19:28:08+0700


		2021-06-07T19:28:07+0700




