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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành giá dịch vụ vệ sinh học đường  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGÔ QUYỀN 

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-UB ngày 31/01/1997 của UBND thành phố Đà Nẵng 

về việc thành lập trường PTTH bán công Ngô Quyền; 

Căn cứ Quyết định số 5629/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của UBND TP Đà Nẵng về 

việc chuyển đổi loại hình trường trung học phổ thông bán công Ngô Quyền sang loại hình 

trường công lập; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính về quy định 

phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ để định giá hàng hóa, dịch vụ do 

mình sản xuất, kinh doanh; 

Căn cứ Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Công văn số 5437/UBND-STC ngày 18/7/2017 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc liên quan đến giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Công văn số 1232/STC-GCS ngày 19/5/2017 của Sở Tài chính thành phố Đà 

Nẵng về việc liên quan đến giá dịch vụ dự thi, dự tuyển chuyển từ phí dự thi, dự tuyển nghề 

phổ thông sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá; 

Căn cứ Công văn số 2027/SGDĐT-KHTC ngày 05/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ và thực hiện công khai 

các nội dung trong năm học 2022-2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Quy định giá dịch vụ vệ sinh học đường năm học 2022-2023 là 50.000 đồng. 

 Tổ chức thu: Thu tại phòng Tài vụ của trường hoặc thu qua chuyển khoản ngân hàng 

 Phương thức thu: Bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và thu theo năm học 

 Đối tượng miễn giảm: không. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Các ông (bà) Phó hiệu trưởng, bộ phận văn phòng, giáo viên chủ nhiệm, học 

sinh và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                   HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3; 

- HT, PHT; 

- Thông báo cơ quan; 

- Đăng website; 

- Lưu: VT, VP.                      

          Nguyễn Thị Kim Tiến 
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