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a) Chứng từ thu: sử dụng biên lai thu do cơ quan thuế thống nhất phát hành và
quản lý;
b) Tổ chức thu: nhà trường có trách nhiệm tổ chức thu theo từng học sinh, từng
học kỳ của năm học;
c) Quản lý và sử dụng nguồn thu: thực hiện theo quy định tại Nghị định số
43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự
nghiệp công lập;
d) Thực hiện chế độ báo cáo quyết toán theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước
hiện hành.
3. Chế độ miễn, giảm:
Miễn, giảm tiền vật tư, nguyên vật liệu cho các học sinh đang theo học các lớp
trung cấp nghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập, theo tỷ lệ miễn, giảm học phí
tương ứng tại Điều 5, Chương III Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND ngày
06/11/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu học phí; quản lý, sử
dụng nguồn thu học phí và chế độ miễn, giảm học phí đối với các lớp trung cấp nghề
tại các các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban
hành và được thực hiện kể từ học kỳ II năm học 2007 - 2008.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho
bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Trưởng
Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng đơn vị có liên
quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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