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QUYẾT ĐỊNH 
Quy định mức thu và sử dụng nguồn thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 6, lớp 

10 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 
 

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 Giáo dục ngày 14 tháng 6 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 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021 của 

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

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế thu, 

quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 

tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số    

2638/TTr-SGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2021 và Báo cáo thẩm định số 

2334/BC-STP ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Sở Tư pháp. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định mức thu và sử dụng nguồn thu dịch vụ tuyển 

sinh vào lớp 6, lớp 10 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các thí sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10; 

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động thu và sử 

dụng nguồn thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 tại các cơ sở giáo dục công 

lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Điều 2.  Đối tượng được miễn thu 

Đối tượng được miễn thu dịch vụ tuyển sinh lớp 6, lớp 10 tại các cơ sở 

giáo dục công lập theo Phụ lục đính kèm.  

Điều 3. Mức thu, quản lý và sử dụng 

1. Mức thu 

a) Dự tuyển vào lớp 10: 30.000 đồng/thí sinh; 

b) Dự tuyển vào lớp 6:   20.000 đồng/thí sinh. 

2. Sử dụng và quản lý nguồn thu 

2.1. Sử dụng 

Sau khi thực hiện các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, các 

đơn vị được giữ lại 100% nguồn thu để phục vụ cho công tác tuyển sinh và thực 

hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ tại 

các đơn vị có liên quan.  

a) Dự tuyển vào lớp 10 

- Đối với các trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học cơ sở - 

trung học phổ thông (THCS-THPT) có học sinh cấp trung học cơ sở đăng ký dự 

tuyển vào lớp 10:   

+ Trường THCS, trường THCS-THPT trực tiếp thu tiền từ học sinh hoặc 

cha mẹ học sinh; 

+ Được giữ lại 30% số tiền thu để thực hiện các nội dung liên quan đến 

công tác tuyển sinh, cụ thể như sau: Chi phí hành chính, điện, trang bị, sửa chữa 

máy móc thiết bị, văn phòng phẩm, biên lai thu tiền, trả phí chuyển tiền, công 

tác phí liên quan đến công tác tuyển sinh, chi trả chế độ làm thêm giờ (nếu có) 

cho cán bộ, giáo viên và các cá nhân có liên quan tham gia phục vụ công tác 

tuyển sinh; các khoản chi khác có liên quan đến công tác tuyển sinh. Mức chi cụ 

thể theo quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 
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+ Số tiền còn lại chuyển cho các trường THPT hoặc trường THCS-THPT 

có học sinh dự tuyển vào lớp 10. 

- Đối với trường THPT có tuyển sinh học sinh vào lớp 10: Được sử dụng 

70% tiền thu dịch vụ dự tuyển vào lớp 10 (do các trường THCS chuyển lên) để 

thực hiện các nội dung sau: Chi phí hành chính, điện, trang bị, sửa chữa máy 

móc thiết bị, văn phòng phẩm, biên lai thu tiền, trả phí chuyển tiền, công tác phí 

liên quan đến công tác tuyển sinh, chi trả chế độ làm thêm giờ (nếu có) cho cán 

bộ, giáo viên và các cá nhân có liên quan tham gia phục vụ công tác tuyển sinh; 

các khoản chi khác có liên quan đến công tác tuyển sinh. Mức chi cụ thể theo 

quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

- Đối với trường THCS-THPT trực tiếp tuyển sinh vào lớp 10 thì sau khi 

nộp ngân sách nhà nước theo quy định thì được giữ lại 100% và thực hiện các 

nội dung chi theo hướng dẫn trên đây. 

b) Dự tuyển vào lớp 6 

- Đối với các trường tiểu học có học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 6: 

+ Trường tiểu học trực tiếp thu tiền từ học sinh hoặc cha mẹ học; 

+ Được giữ lại 30% tiền thu dịch vụ dự tuyển vào lớp 6 để thực hiện các 

nội dung sau: Chi phí hành chính, điện, trang bị, sửa chữa máy móc thiết bị, văn 

phòng phẩm, biên lai thu tiền, trả phí chuyển tiền, công tác phí liên quan đến 

công tác tuyển sinh, chi trả chế độ làm thêm giờ (nếu có) cho cán bộ, giáo viên 

và các cá nhân có liên quan tham gia phục vụ công tác tuyển sinh; các khoản chi 

khác có liên quan đến công tác tuyển sinh. Mức chi cụ thể theo quy định của 

pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

+ Số tiền còn lại chuyển cho các trường THCS, trường THCS-THPT có 

học sinh dự tuyển vào lớp 6. 

- Các trường THCS, trường THCS-THPT tuyển sinh học sinh vào lớp 6:  

Được sử dụng 70% tiền thu dịch vụ dự tuyển vào lớp 10 (do các trường 

THCS chuyển lên) để thực hiện các nội dung sau: Chi phí hành chính, điện, 

trang bị, sửa chữa máy móc thiết bị, văn phòng phẩm, biên lai thu tiền, trả phí 

chuyển tiền, công tác phí liên quan đến công tác tuyển sinh, chi trả chế độ làm 

thêm giờ (nếu có) cho cán bộ, giáo viên và các cá nhân có liên quan tham gia 

phục vụ công tác tuyển sinh; các khoản chi khác có liên quan đến công tác tuyển 

sinh. Mức chi cụ thể theo quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của 

đơn vị. 

2.2. Quản lý 

Khoản thu về dịch vụ tuyển sinh là một nguồn ngân sách do nhà nước 

quản lý; việc lập dự toán, thu, sử dụng, quản lý và báo cáo quyết toán với cơ 

quan quản lý cấp trên theo phân cấp quản lý ngân sách. 
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Điều 4. Thời gian thực hiện: Từ năm học 2021-2022. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính triển khai 

Quyết định này.  

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

         1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…. tháng 11 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành 

thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);  
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- CT và PCT UBND tỉnh; 

- TT.HĐND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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