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THÔNG Tư LIÊN TỊCH
Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục
cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên

Căn cứ Luật Giảo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung
một sổ điều của Luật Giáo dục ngày 25 thảng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002,Ế
Căn cứ Nghị định số 60/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của
Chính phủ Quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 thảng 8 năm 2006 của
Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một so điều của Luật Giáo
dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 thảng 5 năm 2011 của Chỉnh phủ về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 75/2006/NĐ-CP ngày 02
thảng 8 năm 2006 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một sổ
điểu của Luật Giáo dục; Nghị định sổ 07/2013/NĐ-CP ngày 09 thảng 01 năm
2013 của Chính phủ sửa đoi điếm b khoản 13 Điểu 1 của Nghị định so
31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy
định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một so điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định sổ 215/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tố chức của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giảo dục và Đào tạo ban hành
Thông tư liên tịch hướng dân nội dung, mức chỉ cho hoạt động kiếm định chất
lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, pho thông và thường xuyên.
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định
chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông
và cơ sở giáo dục thường xuyên.

7. Chi in và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục: 300.000 đồng/giấy
chứng nhận.
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục
được trích từ nguồn thu của cơ sở giáo dục, và cân đối trong dự toán chi sự
nghiệp giáo dục đào tạo hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hoặc từ
nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của
Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định khác có liên quan.
Điều 5. Điều khoản thi hành

1 ề Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2014.
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong
Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản
mớiằ
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn
vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính và Bộ Giáo
dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết./.
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Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ưcmg Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tình, TP trực thuộc TƯ;
- Sở Tài chính, KBNN, Sở GD&ĐT các tình, TP trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ TC, Bộ GDĐT;
- Website Chính phù;
- Website Bộ TC, Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT Bộ TC, Bộ GD&ĐT.
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