
   UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SGDĐT-TTr&KĐCLGD  Bình Phước, ngày        tháng 10 năm 2020 

  V/v chấn chỉnh công tác thu, chi  

kinh phí hoạt động của BĐD CMHS  

  trong các cơ sở giáo dục công lập 
 

 

  Kính gửi: - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;  

- Các cơ sở giáo dục công lập. 

 

Sở GD&ĐT nhận được thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Tỉnh ủy 

Bình Phước về việc lạm thu tiền quỹ lớp của Ban đại diện cha mẹ học sinh 

(CMHS) các lớp tại một số cơ sở giáo dục trong tỉnh. 

Qua kiểm tra, còn có đơn vị thực hiện chưa đúng quy định Điều lệ Ban đại 

diện cha mẹ học sinh. Nay Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố 

- Triển khai Công văn này đến tất cả các CSGD công lập (CSGD) trực thuộc 

và chỉ đạo các CSGD thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh quy định tại 

Thông tư 55/2011/TT- BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

(TT55). 

- Định kỳ tổ chức kiểm tra việc CSGD và BĐD CMHS của các CSGD trực 

thuộc thực hiện nội dung theo quy định tại TT55. 

- Động viên, khen thưởng các Ban đại diện cha mẹ học sinh có đóng góp tích 

cực vào công tác chăm lo giáo dục, động viên học sinh học tập, rèn luyện. 

2. Các cơ sở giáo dục công lập 

- Hướng dẫn cho BĐD CMHS các lớp Thực hiện nghiêm túc theo nội dung 7, 

Thông tư 55/2011/TT- BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐTvà  

phần I “Các khoản thu” của Công văn số 2658/SGDĐT-VP ngày 04/8/2020 của Sở 

GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục 

công lập năm học 2020-2021. 

- Hỗ trợ các hoạt động của cha mẹ học sinh thực hiện theo nội dung đã được 

thống nhất trong cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học. 

- Tham gia các cuộc họp định kỳ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, 

Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, chủ động phối hợp với Ban đại diện và cha mẹ 

học sinh về công tác quản lý của nhà trường, biện pháp phối hợp giúp đỡ học sinh 



có hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, giải quyết kiến nghị 

của cha mẹ học sinh; góp ý kiến đối với hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học 

sinh.  

- Các CSGD cử đại diện lãnh đạo làm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với 

Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trong việc tổ chức hoạt động của các Ban đại 

diện cha mẹ học sinh và hoạt động của cha mẹ học sinh. 

Kết quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh là một trong những tiêu 

chí xem xét mức độ hòan thành nhiệm và xét thi đua khen thưởng đối với các cơ sở 

giáo dục./. 

 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- BGĐ Sở GDĐT (để biết); 

- Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố (để thực hiện); 

- Các Cơ sở giáo dục công lập (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TTr&KĐCLGD (Th, Q).                                                                                                                                                          
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