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PHƯƠNG ÁN THU CHI ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU KHÁC VÀ THU THỎA THUẬN NĂM HỌC 2022-2023 

(Theo Kế hoạch số:  157/KH-MNBB ngày 11 tháng 10 năm 2022 của trường mầm non Bắc Biên) 
 

STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu Nội dung và định mức dự chi 
Hình thức học trực tiếp Hình tức học online  

I Thu học phí ( theo NQ 17/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022); (Kèm theo công văn số 1926/UBND-GDĐT ngày 05/10/2022 của UBND quận 

Long Biên) 

1 
Thu học 

phí 

đ/tháng/hs - 78.000đ/tháng/HS 5 

tuổi học lớp MGL. 

- 109.000đ/tháng/HS  

Nhà trẻ, MG Bé, MG 

Nhỡ 

- 59.000đ/tháng/HS 5 

tuổi học lớp MGL. 

 

- 82.000đ/tháng/HS 

NT, MGBé, MG Nhỡ 

 

 

- Chi theo quy định về thu học phí 

     

II 

 

Các khoản thu, chi theo Quyết định 51/2013 của UBND Thành phố Hà Nội 

(kèm theo công văn số 1926/UBND-GDĐT ngày 05/10/2022 của UBND quận Long Biên) 
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Ăn bán trú đ/hs/ngày Thỏa thuận với CMHS Thu: 28.000đ * Nhà trẻ :  

+ Bữa chính sáng : 45%= 12.600đ/hs/bữa 

 + Bữa chính chiều: 45% = 12.600đ/hs/ bữa 

 + Bữa phụ chiều ; 10% = 2.800đ/hs/bữa 

*  Mẫu giáo: 

+ Bữa sáng chính 70% =19.600đ/hs/bữa 

 + Bữa phụ chiều  30% = 8.400đ/hs/bữa 
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Chăm sóc  

bán trú 

đ/hs/tháng Thu: 150.000đ Tổng thu 1 tháng: 445 hs x 150.000đ = 66.750.000 đ 

Dự kiến chi kinh phí CSBT:  

- 100% chi cho người trực tiếp chăm sóc bán trú: Giáo 

viên chủ nhiệm, giáo viên hỗ trợ, cán bộ quản lý, nhân 

viên phục vụ công tác bán trú.  
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Chi theo số công thực tế đi làm theo bảng chấm công của 

nhà trường. Cụ thể như sau: 

Đơn giá ngày công = Tổng thu/ tổng ngày công cả trường 

Tiền công một người/tháng = Đơn giá x số ngày công 

Ví dụ: 

Tổng thu: 66.750.000đ/tháng 

Tổng số được chi bán trú: 66.750.000đ 

Tổng số công cả trường: 968 công 

Đơn giá ngày công: 66.750.000/968 = 68.956đ 

Chi: 44 người x 68.956/công x 22 công = 66.750.000đ 

3 
Trang thiết 

bị phục vụ 

bán trú 

đ/hs/năm học Thu: 150.000đ 

 

 Dự kiến thu: 445 HS x 150.000 = 66.750.000đ 

Trang bị cơ sở vật chất phục vụ bán trú, cụ thể như sau: 

- Mua bổ sung đồ dùng cá nhân cho trẻ tại lớp học (Khăn lau 

mặt, khăn lau bàn, khăn lau tay, thảm chân, thảm trải sàn, 

chiếu nhựa, chiếu cói, lược chải tóc, dép nhà vệ sinh, chăn, 

gối...) =  20.540.000đ 

- Mua bổ sung đồ dùng vệ sinh ( chổi quét nhà, chổi lau nhà, 

hót rác, thùng đựng rác, xô, chậu nhựa, bình đựng nước 

muối...)  =  14.762.000Đ 

- Mua bổ sung đồ dùng nhà bếp ( xoong, chảo, bát inox to, 

bát inox nhỡ,  thìa canh, thìa inox, bát ăn cơm inox của trẻ,  

khay Inox, hộp đựng bát thìa, hộp đựng hoa quả: 

16.549.000đ 

- Mua đồ  dïng, CC, DC kh¸c phôc vô b¸n tró (Dao, thít...): 
14.899.000® 

- Tæng chi: 66.750.000đ 
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4 
Học phẩm  

 

đ/hs/năm học Thu: 150.000đ - Trang bị các loại vở, học liệu để giúp trẻ tham gia các hoạt 

động giáo dục theo chương trình Giáo dục mầm non mới do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (danh mục học phẩm theo 

Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

* Dự kiến thu:   150.000đ x 445hs = 66.750.000đ 

+ Chi mua học liệu, sách vở học liệu các lứa tuổi qua PGD 

sách thủ công, vẽ, tập tô, các loại sách chủ điểm, phiếu bé 

ngoan, bé chơi hình và màu): 25.694.000 đ 

+ Chi bổ sung đồ chơi góc nấu ăn, xây dựng, gia đình... = 
18.126.000 ®  

+ VËt liÖu làm đồ chơi, đồ dạy học, trang trÝ( giấy màu, bìa, 

bút lông, màu vẽ, xốp màu, vải dạ, keo nến...) :  11 líp x 
800.000 ®/n¨m = 8.800.000 ® 

+ Chi mua häc phÈm kh¸c( bót ch×, ®Êt nÆn, s¸p mÇu, tói 
®ùng bµi vÏ cña trÎ...): 14.130.000®.  

 

5 
Nước 

uống tinh 

khiết 

đ/hs/tháng  Thu: 12.000đ  

 

Chi mua nước uống tinh khiết phục vụ học sinh( ký HĐ với 

Công ty Lavie đã được phép cung cấp) 

Thu 445 cháu x 12.000đ = 5.340.000đ 

Tổng chi: 5.340.000 

CMHS uỷ quyền cho trường thanh toán với đơn vị cung cấp  

 theo thực tế số bình sử dụng (thanh toán theo tháng thực tế thu  

thu học sinh đi học). 
 

6 
Thu, chi 

viện trợ, 

quà biếu, 

tặng, cho 

 

 

 

 Thực hiện theo Điều 9 t ại QĐ 51/2013/Q Đ-UBND ngày 

22/11/2013 của UBND Thành phố 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02/2010/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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III 
  Các khoản thu chưa có trong quyết định 51/2013/QĐ-UBND  (kèm theo công văn số 1926/UBND-GDĐT ngày 05/10/2022 của UBND quận 

Long Biên) 

1 
Học thứ 7  

 

đ//HS/ 

tháng 

Thu: 200.000đ Xây dựng định mức chi trên cơ sở phân công nhiệm vụ của 

từng bộ phận, đảm bảo mức chi phù hợp với thời gian thực 

hiện các công việc được giao không chồng chéo công việc, ( 

có bảng chấm công ).  

Dự kiến chi như sau: 

88% chi cho CBGVNV trực tiếp tham gia làm việc ngày thứ 

7 (theo bảng chấm công). 

- 1 tháng: 100 cháu x 200.000đ =  20.000.000đ x 88% = 

17.600.000đ  

- Chi như sau: 1 tháng làm 2 thứ 7 x 37 người = 74 ngày 

Ước tính được:  

         237.837 đ/công x 2 ngày = 475.674 đ/tháng/người 

Tổng: 475.674 x 37 người = 17.599.938.đ 

* 10% chi hỗ trợ cơ sở vật chất, điện, nước 

1 tháng:  20.000.000đ x 10% = 2.000.000đ 

*2% chi đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 

1 tháng : 20.000.000đ x 2% = 400.000đ 

3 
Liên kết 

tiếng Anh  

 

 

 

 

 

đ/HS/ th¸ng 

 

 

 

 

   Thu: 200.000đ 

(Thu theo đề án chương trình liên kết đã được Sở 

GD&ĐT phê duyệt, CMHS tự nguyện tham gia) 

 

 Thực hiện theo công văn số 6083/SGD-DT ngày 26/6/2015 

của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, nhiệm vụ năm học 2022-

2023, thu theo thỏa thuận của từng chương trình, theo đề án 

của chương trình liên kết, các chương trình đã được Sở 

GD&ĐT phê duyệt cho phép triển khai trong nhà trường. 

Thực hiện theo nguyên tắc CMHS tự nguyện tham gia, công 

khai, minh bạch, dân chủ và có hiệu quả. 

*Trung tâm đóng thuế theo quy định 
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 * Kinh phí trích lại cho nhà trường 20%= 4.000.000đồng. 

- Chi các hoạt động ngoại khóa nâng cao chất lượng học 

tiếng Anh:  1.200.000 đồng 

- Chi hỗ trợ điện, nước:  400.000 đồng 

- Chi tăng cường CSVC:  800.000 đồng 

- Chi công tác quản lý: 800.000 đồng  

- Chi cho giáo viên: 800.000 đồng 
 

4 
Quỹ ban 

đại diện 

CMHS 

Thu theo tự 

nguyện 

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT- 

BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện CMHS. 

- Không huy động quỹ ban đại diện CMHS nhà trường  

- Quỹ Ban đại diện CMHS lớp thu theo tự nguyện, công 

khai, dân chủ có hiệu quả, và thỏa thuận giữa Ban đại diện 

CMHS với lớp với nhà trường dựa trên dự toán thu chi, được 

trường duyệt ( Không quy định mức bình quân/ trẻ) 

5 
Công tác 

từ thiện 

nhân đạo 

(nếu có) 

đ/đợt ủng  

hộ/HS 

Mức thu = mức chi Thực hiện theo các văn bản của cơ quan quản lý có thẩm 

quyền, thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


