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a 

 

 

LỜI TỰA: 

Quý bạn đọc thân mến, 

Tổ chức Seminar là hoạt động khoa học chuyên môn định kỳ của Bộ môn Luật Tài 

chính – ngân hàng. Buổi Seminar sẽ được một hoặc một nhóm diễn giả - có thể là 

giảng viên Bộ môn, những nhà nghiên cứu bên ngoài Bộ môn, những chuyên gia có 

kinh nghiệm trên thực tiễn hoặc có thể là các bạn sinh viên…, diễn giả sẽ trình bày 

kết quả nghiên cứu của mình về một lĩnh vực cụ thể liên quan đến pháp luật tài chính 

– ngân hàng. Với mục đích tạo thêm một diễn đàn để Quý bạn đọc có thể được giới 

thiệu khái quát về những chủ đề chuyên sâu mà các diễn giả trình bày trong buổi 

Seminar, từ tháng này, Bản tin pháp luật Tài chính – ngân hàng sẽ dành một số trong 

tháng để giới thiệu về nội dung chủ đề Seminar của Bộ môn định kỳ hàng tháng. Rất 

mong nhận được sự ủng hộ và góp ý từ phía Quý bạn đọc! 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 

 

  

BẢN TIN LUẬT TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 
(Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Luật Hà Nội) 

Ban biên tập 

Người thực hiện    : Ths. Nguyễn Ngọc Yến 

   Chịu trách nhiệm kiểm soát về nội dung : PGS. TS. Phạm Thị Giang Thu 

Bản tin được xác định là tài sản của Ban biên tập, cấm vi phạm 
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QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN 

KINH PHÍ TỰ NGUYỆN TẠI 

CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

CÔNG LẬP 

Chuyên đề Seminar được trình bày bởi 

Diễn giả: Ths. Nguyễn Ngọc Yến 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Trong bối cảnh nguồn kinh phí dành cho 

giáo dục nói chung và giáo dục phổ 

thông nói riêng còn hạn chế, nên cần 

thiết phải tồn tại nguồn kinh phí tự 

nguyện trong các trường phổ thông công 

lập. Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng 

nguồn kinh phí tự nguyện hiện nay bên 

cạnh nhưng ưu điểm, còn tồn tại khá 

nhiều điều bất cập. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Một số nội dung chính được diễn giả 

giới thiệu về việc quản lý và sử dụng 

nguồn kinh phí tự nguyện tại các trường 

phổ thông công lập như sau: 

1. Lý do tồn tại nguồn kinh phí tự 

nguyện tại các trường phổ thông công 

lập 

❖ Phân loại nguồn thu tại các 

trường phổ thông công lập 

• Thu bắt buộc: Đây là những 

khoản thu theo quy định của pháp luật 

hoặc theo quy định của các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền, ví dụ như thu học 

phí, thu bảo hiểm y tế học sinh…  

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Thu tự nguyện: Đây là những 

khoản thu được đóng góp dựa trên việc 

huy động nguồn lực từ phía phụ huynh 

học sinh, từ xã hội, dựa trên tinh thần 

thoả thuận, tự nguyện của những chủ thể 

đóng góp, ví dụ: thu bảo hiểm thân thể, 

tiền học bán trú, các khoản tài trợ, tặng 

cho trường phổ thông công lập… 

❖ Lý do tồn tại nguồn thu tự 

nguyện tại các trường phổ thông công 

lập 
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Nguồn ảnh: Internet 

• San sẻ gánh nặng cho Ngân sách 

Nhà nước; 

• Huy động nguồn lực từ xã hội để 

phát triển giáo dục; 

• Nâng cao chất lượng giáo dục, 

tăng cường quá trình chuẩn hoá, hiện đại 

hoá các trường; 

• Thúc đẩy dân chủ hoá giáo dục, 

đào tạo. 

2. Sự tồn tại của nguồn kinh phí tự 

nguyện trong các trường phổ thông 

công lập 

❖ Cơ sở pháp lý 

• Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2009); 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy 

định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

• Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

• Thông tư số 29/2016/TT-BGDĐT 

quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

• Thông tư số 19/2005/TT-BTC 

ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc công khai tài 

chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân 

sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ 

các khoản đóng góp của nhân dân; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT 

ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực 

hiện công khai đối với cơ sở giáo dục 

của hệ thống giáo dục quốc dân; 

• Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT 

Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ 

học sinh; 

• Thông tư 96/2015/TT-BTC 

hướng dẫn về thuế thu nhập doanh 

nghiệp. 

Ngoài những văn bản pháp luật nêu trên, 

để đảm bảo cho việc quản lý và sử dụng 

các khoản thu tự nguyện tại các trường 
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phổ thông được hợp lý và hiệu quả, vào 

đầu năm học, các Sở Giáo dục và đào tạo 

còn ban hành các văn bản hướng dẫn về 

việc thực hiện các khoản thu này ở địa 

phương mình. 

❖ Yêu cầu quản lý và sử dụng 

nguồn kinh phí tự nguyện 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Một là, tự nguyện, đúng mục đích, 

không quy định mức đóng góp cụ thể; 

Hai là, dân chủ, công khai, minh bạch; 

Ba là, tăng cường cơ sở vật chất trường 

lớp, hỗ trợ hoạt động dạy – học, hoạt 

động giáo dục; 

Bốn là, không thông báo các khoản đóng 

góp tự nguyện trong cùng thông báo các 

khoản thu theo quy định; 

Năm là, hạch toán riêng từng khoản thu 

vào sổ sách kế toán; thu phải có phiếu 

thu, kinh phí thực hiện có đủ chứng từ. 

❖ Quy trình quản lý và sử dụng 

nguồn kinh phí tự nguyện 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Cơ sở giáo dục lập Kế hoạch sử 

dụng khoản tài trợ, trong đó xác định 

rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi; cách 

thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện; 

chất lượng hoạt động, chất lượng sản 

phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí 

chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu 

chuẩn, định mức hiện hành.  

Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải 

được công bố và niêm yết công khai 

trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 

ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp 

của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học 

sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh và nhà 

tài trợ. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Quá trình thực hiện Kế hoạch phải 

tuân thủ đúng mục đích đã đề ra, đảm 

bảo tiến độ thời gian, chất lượng sản 



Bộ môn Luật TCNH _HLU                               Bản tin Seminar Luật Tài chính – ngân hàng, số tháng 11/2017 

 

Bạn đọc tham khảo thêm thông tin tại Trang thông tin của Bộ môn Luật Tài chính ngân hàng – Trường Đại học Luật Hà 

Nội: https://www.facebook.com/bomonluattaichinhnganhanghlu/ 

    Trang 5 

phẩm, tiêu chuẩn, định mức quy định, 

tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư 

xây dựng và mua sắm đấu thầu. Cơ sở 

giáo dục phải lập báo cáo quyết toán 

công việc hoàn thành và niêm yết công 

khai để người học và xã hội giám sát, 

đánh giá. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Thực tiễn quản lý và sử dụng 

nguồn kinh phí tự nguyện 

Một là, mặc dù quy trình quản lý và sử 

dụng nguồn kinh phí tự nguyện được 

quy định rõ trong Thông tư 29/2009/TT-

BGDĐT nêu trên, nhưng thực tế, các địa 

phương đều hướng dẫn việc quản lý và 

sử dụng khoản thu này dựa trên hướng 

dẫn tại Công văn số 6890/BGDĐT-

KHTC ngày 18/10/2010 hướng dẫn 

quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự 

nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào 

tạo.  

Trong khi đó, Công văn 6890 có những 

quy định không tương thích với quy 

định của Thông tư 29/2012/TT-

BGDĐT, chẳng hạn quy định về thời 

gian niêm yết công khai Kế hoạch công 

việc và dự trù kinh phí chi tiết thực hiện 

nguồn kinh phí; quy định thêm về việc 

báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực 

tiếp để xin chủ trương và chỉ được tiến 

hành vận động và thực hiện sau khi có 

sự đồng ý của cơ quan cấp trên quản lý 

trực tiếp… 

Hai là, thông báo các khoản đóng góp tự 

nguyện được các trường đưa ra trong 

cùng thông báo các khoản thu khác, gây 

hiểu lầm cho phụ huynh học sinh; 

Ba là, các khoản thu chưa mang tính 

chất thu tự nguyện; 

Bốn là, chưa thực hiện theo đúng trình 

tự, thủ tục quy định; 

Năm là, sử dụng không đúng mục đích 

thu tự nguyện; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Nguyên nhân tồn tại hạn chế 

trong quản lý và sử dụng nguồn kinh 

phí tự nguyện 

Một là, bất cập từ phía quy định của 

pháp luật, các quy định còn khá chung 

chung gây khó khăn cho việc áp dụng 

quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tự 

nguyện trên thực tế; 
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Nguồn ảnh: Internet 

Hai là, cơ chế tài chính của các trường 

còn hạn chế, nguồn ngân sách nhà nước 

hạn hẹp; 

Ba là, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn 

đe; 

Bốn là, chưa khẳng định được vị trí của 

Ban đại diện cha mẹ học sinh; cơ chế 

phối hợp giữa nhà trường với Ban đại 

diện cha mẹ học sinh còn hạn chế; 

Năm là, người đứng đầu nhà trường 

không nắm được cơ chế pháp lý điều 

chỉnh đối với khoản thu tự nguyện, hoặc 

cố tình thu sai; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Sáu là, phụ huynh học sinh chấp nhận 

những khoản thu không đúng quy 

định… 

3. Ý kiến pháp lý về quản lý và sử 

dụng nguồn kinh phí tự nguyện 

Diễn giả đưa ra hai quan điểm về việc 

quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh 

phí tự nguyện như sau: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Quan điểm 1: Dừng tiến hành thu 

tất cả các khoản kinh phí tự nguyện như 

hiện nay. Điều này đồng nghĩa với việc 

chính sách thu – chi ngân sách cho giáo 

dục cần phải cải cách một cách triệt để, 

để đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước, 

nguồn học phí đủ để các trường phổ 

thông duy trì hoạt động và phát triển; 

❖ Quan điểm 2: Vẫn cho phép thực 

hiện thu các khoản kinh phí tự nguyện 

nhưng phải rõ ràng về cơ chế thu và sử 

dụng cũng như đảm bảo sự minh bạch, 

công bằng. 

Diễn giả dành nhiều sự đồng thuận cho 

quan điểm thứ 2 hơn, bởi lẽ, việc tồn tại 

các khoản thu tự nguyện nhằm huy động 

nguồn lực từ phía xã hội cho đầu tư, phát 

triển giáo dục – đào tạo như hiện nay là 

rất cần thiết. Tuy nhiên, đồng nghĩa với 

việc vẫn giữ các khoản kinh phí này, 
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diễn giả đề xuất một số nội dung để hoàn 

thiện pháp luật như sau: 

Một là, quy định rõ các khoản thu tự 

nguyện để tránh sự “sáng tạo” của các 

cơ sở giáo dục công lập; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Hai là, thay đổi cơ cấu, cách chi ngân 

sách nhà nước cho giáo dục đào tạo; 

Ba là, thay đổi các quy định về việc thu 

học phí, giá học phí của các cơ sở giáo 

dục đào tạo; 

Bốn là, quy định rõ quy trình chuẩn để 

quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tự 

nguyện; 

Năm là, xây dựng cơ chế kiểm soát giữa 

nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học 

sinh.  

Sáu là, xây dựng cơ chế giám sát của 

cộng đồng đối với việc quản lý và sử 

dụng nguồn kinh phí tự nguyện tại các 

trường phổ thông công lập. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Với những nội dung thực trạng và thực 

tiễn về quản lý và sử dụng nguồn kinh 

phí tự nguyện tại các trường phổ thông 

được Diễn giả trình bày, các đại biểu 

tham dự buổi Seminar đã chia sẻ thêm 

nhiều quan điểm đa chiều về vấn đề này, 

đặc biệt trên phương diện pháp lý và 

thực tiễn. Tuy nhiên, các ý kiến đưa ra 

đều đồng thuận rằng, sự tồn tại nguồn 

kinh phí tự nguyện là tương đối cần 

thiết. Đồng thời, để đảm bảo quyền và 

lợi ích của người học khi tiến hành đóng 

góp những khoản này cho nhà trường, 

cần có cơ chế điều chỉnh minh bạch hơn, 

cùng sự giám sát khách quan hơn để nhà 

trường và phụ huynh học sinh thực sự vì 

người học, chung tay chia sẻ khó khăn 

về nguồn lực với Nhà nước./. 

 

 
 

 

 

 

 

 


