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         SỞ GDDT CÀ MAU           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    THCS DANH THỊ TƯƠI 
 

            Số:76/BC-PTDTNT DTT           Khánh Bình Tây, ngày 08 tháng 8 năm 2019 
 

BÁO CÁO 
 TÌNH HÌNH  HOẠT ĐỘNG  VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ,  
CHÍNH SÁCH TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ 

 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 18/7/2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về 
việc thành lập Đoàn giám sát tình hình hoạt động và thực hiện một số chế số, chính sách tại 
Trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-ĐGS ngày 24/7/2019 của Đoàn giám sát Ban Dân tộc Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giám sát tình hình hoạt động và thực hiện một số chế số, 
chính sách tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. 

Trường PTDT nội trú THCS Danh Thị Tươi báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện 
một số chế độ, chính sách như sau: 

I. VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG 

1. Về tình hình tổ chức 

Trường được thành lập từ năm học 2003-2004, tên trường PTDT Danh Thị Tươi theo 
Quyết định số 520/QĐ-CTUB ngày 29/9/2003 của Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời. 
Năm học đầu tiên trường chỉ có 01 lớp 6 với 32 học sinh, đến các năm học sau số lớp, số 
học sinh, đội ngũ giáo viên, nhân viên tăng dần. 

Đến năm học 2013-2014, trường có 7 lớp với  228 học sinh trong đó 74 học sinh dân 
tộc khmer, năm học 2014-2015 có 270 học sinh trong đó 92 học sinh dân tộc khmer và 
đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 22 người. Trong những năm học gần đây, trường 
phát triển hơn so với thời gian trước, chất lượng giáo dục của nhà trường và sự tín nhiệm 
của nhân dân, phụ huynh ngày được nâng lên. Để nhà trường tiếp tục phát triển đáp ứng 
yêu cầu giáo dục học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số và theo Đề án Củng cố và 
phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015 ban hành Quyết 
định số 1640/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, trường 
PTDT Danh Thị Tươi được đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất theo Đề án. Đến 
ngày 12/9/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký ban hành Quyết định số 1415/QĐ-
UBND về thành lập trường PTDT nội trú THCS Danh Thị Tươi cho đến nay. 

- Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 

+ Năm học 2017-2018: 21 người, trong đó: Cán bộ quản lý 03 người (01 Hiệu trưởng 
và 02 Phó Hiệu trưởng); giáo viên 16 người (Giáo viên là người dân tộc Khmer 03 
người); nhân viên 02 người. 

+ Năm học 2018-2019: 24 người, trong đó: Cán bộ quản lý 03 người (01 Hiệu trưởng 
và 02 Phó Hiệu trưởng); giáo viên 18 người (Giáo viên là người dân tộc Khmer 03 
người); nhân viên 03 người. 
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- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hiện tại: 

+ Cao đẳng sư phạm: 04 giáo viên (trường hợp này đã được đào tạo và hiện nay đã 
có bằng đại học, nhưng chưa thi thăng hạng nên hưởng lương theo trình độ cao đẳng). 

+ Đại học: 19 người, trong đó cán bộ quản lý 03; giáo viên 15; nhân viên 01. 

+ Trung cấp: 01 (kế toán) 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Trung cấp: 08 người, trong đó 06 người có trình độ chuyên viên. 

+ Sơ cấp: 05 

- Trình độ tin học-ngoại ngữ:  

+ Tin học: Chứng chỉ A: 09 người, chứng chỉ B: 13 người. 

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh: Chứng chỉ B: 24 người, chiếm tỷ lệ 100%. 

                      Tiếng khmer: 04 CB,GV được đào tạo thêm ngoại ngữ tiếng Khmer, 
chiếm tỷ lệ 16,7%. 

- Hệ thống bộ máy tổ chức: Trường có chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy xã Khánh 
Bình Tây, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục tỉnh, Chi đoàn thanh niên, 
Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 03 tổ chuyên môn, 01 tổ quản lý học sinh nội 
trú và 01 tổ tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống. 

- Đánh giá thực trạng, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 
(CB,GV,NV):  

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CB,GV,NV nhà trường đạt 100%  đủ 
chuẩn và trên chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu quy định của cấp học, đa số giáo viên trẻ 
nhiệt tình, tâm huyết với nghề.  

+ Về số lượng người làm việc: Căn cứ theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 
12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm 
và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, đội 
ngũ CB,GV,NV nhà trường cơ bản đủ số lượng làm việc quy định. Riêng đội ngũ nhân 
viên còn thiếu 7 người, cụ thể: Thiết bị, thí nghiệm 01; công nghệ thông tin 01; văn thư 
01; y tế 01; thủ quỹ 01 và giáo vụ 02. Do trường đặc thù dân tộc nội trú được UBND tỉnh 
thống nhất cho chủ trường hợp đồng 01 nhân viên nấu ăn, 01 bảo vệ và 01 vệ sinh, tuy 
nhiên số lượng còn ít, gặp khó khăn cho trường trong việc bố trí, sắp xếp thời gian làm 
việc để không vi phạm Luật lao động (8 tiếng/ngày). 

2. Tình hình hoạt động của trường 

a) Công tác tuyển sinh của trường 

- Сhỉ tiêu được giao trong năm học 2017- 2018 và năm học 2018-2019: Trong những 
năm học qua, trường được tuyển sinh hết số lượng học sinh con em đồng bào dân tộc 
thiểu số hoàn thành chương trình Tiểu học (lớp 5) trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và 
các xã lân cận khác huyện khi phụ huynh có nhu cầu gửi vào trường.  

- Phương thức tuyển sinh: Nhà trường thực hiện theo hình thức xét tuyển. 
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- Kết quả tuyển sinh theo từng năm học 

+ Năm học 2017-2018: Tổng số học sinh tuyển vào lớp 6: 69 học sinh,   trong đó đối 
tượng là con em người dân tộc thiểu số là 69 em; không có đối tượng là con em người 
dân tộc Kinh.  

+ Năm học 2018-2019: Tổng số học sinh tuyển vào lớp 6: 67 học sinh,   trong đó đối 
tượng là con em người dân tộc thiểu số là 67 em; không có đối tượng là con em người 
dân tộc Kinh. 

+ Đánh giá chung:  

Hàng năm, nhà trường tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo công tác 
tuyển sinh của Sở GDĐT và Phòng GDĐT huyện; công tác tuyên truyền, vận động tuyển 
sinh nhà trường luôn được quan tâm và chú trọng bằng nhiều hình thức khác nhau như: 
Thông báo trên truyền hình của tỉnh, gửi thông báo tuyển sinh và thông tin cần biết về chế 
độ, chính sách của học sinh học ở trường đến các xã, thị trấn, các điểm trường trên địa 
bàn huyện; trên facebook, zalo của trường, của cá nhân CB,GV. Đồng thời phổ biến, 
tuyền truyền trên các cuộc họp, hội nghị của nhà trường, của địa phương.  

Nhìn chung hàng năm số lượng tuyển sinh của nhà trường còn ít, chủ yếu là học sinh 
có gia đình gần trường. 

 Nhà trường tổ chức thực hiện đúng quy định về xét tuyển, công bố, công khai kết 
quả trúng tuyển. Trong thời gian qua không có trường hợp khiếu nại về tuyển sinh.   

b) Thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục 

- Quy mô trường lớp, học sinh: Theo quy hoạch, trường PTDT nội trú THCS Danh 
Thị Tươi quy mô 10 lớp, số lượng 250-300 học sinh. 

+ Thực tế, trong những năm học chưa được là trường Phổ thông Dân tộc nội trú, bình 
quân khoảng từ 4-6 lớp, với 200-250 học sinh (cả học sinh dân tộc Kinh và dân tộc 
Khmer), trong đó học sinh dân tộc Khmer hàng năm từ 50-70 học sinh. 

  + Quy mô trường lớp, học sinh sau khi được thành lập trường Phổ thông Dân tộc 
nội trú tăng lên. Năm học 2018-2019 có 7 lớp, với 240 học sinh. Dự kiến năm học 2019-
2020 có 7 lớp, với 250 học sinh dân tộc thiểu số. 

- Công tác tổ chức giảng dạy, chương trình giáo dục: Hàng năm nhà trường tập 
trung chỉ đạo thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học theo các văn bản hướng 
dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GDĐT Cà Mau và của Phòng GDĐT huyện; nhà 
trường thực hiện dạy học đầy đủ các môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(trong đó có môn học tiếng Khmer); thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp, hình thức 
dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá ở trường; thầy, cô giáo tích cực, thường xuyên ứng 
dụng công nghệ thông tin trong soạn, giảng và dạy học, trong thực hiện hồ sơ, sổ sách trên 
63% đã số hóa điện tử; chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt 
động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, dạy học trải nghiệm sáng tạo, tổ chức cho học 
sinh tham quan các điểm di tích lịch sử địa phương; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ 
đạo học sinh yếu, kém luôn được quan tâm tổ chức thực hiện. 
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- Tình hình học tập của học sinh: Phần lớn học sinh có ý thức học tập, biết  khắc 
phục khó khăn, hoàn cảnh gia đình vươn lên trong học tập; học sinh thực hiện tốt nề nếp, 
kỷ cương học tập, chấp hành tốt nội quy, biết nghe lời thầy, cô giáo dạy bảo; nhà trường 
xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục, thời khóa biểu tạo mọi điều kiện để cho học sinh 
học tập tốt nhất, trên tinh thần tất cả vì học sinh; tổ chức các phong trào thi đua học tập, 
rèn luyện cho học sinh với những nội dung, hình thức thiết thực, điển hình một số phong 
trào nổi bật như: Tuần học tốt, tiết học tốt, hoa điểm 10, nhóm học tích cực, lớp học tốt, 
gương người tốt-việc tốt, chuyên đề “Dưới cờ Tổ quốc chúng em hứa làm theo 5 điều Bác 
Hồ dạy”, kể chuyện tấm gương Bác Hồ dười cờ hàng tuần,.. 

- Số lượng học sinh bỏ học: 

+ Năm học 2017-2018: Tổng số học sinh đầu năm học 269 học sinh đến cuối năm học 
còn 240 học sinh. So với đầu năm học giảm 29 học sinh, trong đó chuyển đi 17 học sinh và 
bỏ học 12 học sinh, chiếm tỷ lệ 5 %.  

+ Năm học 2018-2019: Tổng số học sinh đầu năm học 240 học sinh đến cuối năm học 
còn 208 học sinh. So với đầu năm học giảm 32 học sinh, trong đó chuyển đi 2 học sinh và bỏ 
học 32 học sinh, chiếm tỷ lệ 13,3% cao nhất từ trước đến nay, mặc dù đã chỉ đạo kết hợp 
nhiều giải pháp để duy trì số lượng. 

+ Nguyên nhân chủ yếu: (1) Do hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh thấy lợi trước mắt 
mà cho học sinh nghỉ học để tiếp gia đình hoặc đi làm kiếm tiền giúp gia đình lo bửa ăn; 
(2) Lực học quá yếu, lười học, gia đình ít quan tâm cho bỏ học, (3) Theo cha, mẹ đi làm 
công ty ở các tỉnh khác; (4) Phụ huynh cho rằng gia đình không có khả năng nuôi ăn học 
tới khi học xong ra trường và khi ra trường thì xin việc rất khó nên cho nghỉ học sớm đi 
làm công ty. 

+ Giải pháp vận động học sinh trở lại trường: Nhà trường đã tổ chức thực hiện kết hợp 
nhiều giải pháp mạnh mẽ để huy động học sinh đến trường ngay từ đầu năm học như:(1) Tựu 
trường đầu năm học tiến hành cấp phát chế độ học phẩm, trang phục, học bổng đầy đủ cho 
học sinh; (2) Phối hợp chính quyền, lực lượng các đoàn thể địa phương, Ban đại diện cha, mẹ 
học của lớp, trường để vận động học sinh bỏ học ra lớp; (3) Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, 
Đoàn- Đội xuống đến từng gia đình học sinh có biểu hiện bỏ học và bỏ học để tìm hiểu, động 
viên học sinh và già đình; (4) Hỗ trợ xe đạp, học bổng, quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn; (5) Quy định mỗi cán bộ, giáo viên vận động ít nhất 01 học sinh bỏ học trở lại 
lớp và nhận giúp đỡ 01 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi. 

- Các hoạt động lao động, văn hóa, văn nghệ, thể thao: Nhà trường duy trì tổ chức 
các phong trào thi văn nghệ, thể dục thể thao trong các ngày lễ, hội, ngày tết trong năm 
học; duy trì tập thể dục buổi sáng, đánh bóng chuyền, cầu lông, trò chơi,...các buổi chiều, 
ngày chủ nhật cho học sinh ở nội trú; tổ chức cho các em văn nghệ (karaoke), xem phim; 
đẩy mạnh công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, 
bằng nhiều hoạt động giáo dục như: Các ngày lễ, tết của đồng bào dân tộc Khmer, nhà 
trường tổ chức tuyên truyền giáo dục ý nghĩa nét đẹp văn hóa phong tục của đồng bào cho 
học sinh biết; tăng cường đầu tư trang bị trang phục, đạo cụ văn nghệ múa hát của dân tộc 
Khmer; mặc trang phục dân tộc Khmer cho học sinh trong các ngày lễ, ngày tết. 
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- Công tác quản lý nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh nội trú: Nhà trường xác định 
đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Do đó hàng năm có chỉ đạo 
sát sao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc thiểu số theo Công văn số 
2329/SGDĐT-GDPT ngày 25/9/2018 của Sở GD&ĐT và thực hiện Quy chế tổ chức và 
hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành theo Thông tư 01/2016/TT-
BGDĐT ngày 15/01/2016, nhà trường thực hiện được những nhiệm vụ như sau: 

- Công tác tổ chức quản lý học sinh nội trú:  

+ Năm học 2017-2018: Số lượng học sinh ở nội trú đầu năm học là 50 em, chiếm tỷ 
lệ 18,6% học sinh của trường. Cuối năm học còn 39 em ở trú, giảm 11em. Nguyên nhân, 
phần lớn do hoàn cảnh gia đình các em xin ra.  

+ Năm học 2018-2019: Số lượng học sinh ở nội trú đầu năm học là 46 em, chiếm tỷ 
lệ 19,2% học sinh của trường. Cuối năm học còn 33 em ở trú, giảm 13 em. Nguyên nhân, 
phần lớn do hoàn cảnh gia đình các em xin ra và bỏ học. 

+ Nhà trường hàng năm kiện toàn, thành lập Tổ Quản lý Học sinh nội trú theo Quy 
chế tổ chức và hoạt động của trường PTDT nội trú Bộ GDĐT quy định và phân công 01 
Phó Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân 
tộc thiểu số, ban hành Quy chế quản lý học sinh nội trú và Quy trình quản lý nấu ăn; tổ 
quản lý học sinh nội trú xây dựng kế hoạch hoạt động học sinh nội trú phù hợp từng tuần, 
từng tháng trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt thực hiện.  

- Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc:  

+ Nhà trường thường xuyên quan tâm công tác nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh nội 
trú và tập trung những công việc sau: Đảm bảo chất lượng các bữa ăn cho học sinh, cân 
đối mua đồ nấu ăn hết số tiền ăn hàng ngày để đảm khẩu phần ăn cho học sinh; ngoài ra 
bộ phận quản lý học sinh ở nội trú, tổ chức nấu cháo, nấu chè, làm bánh cho các em ăn 
dặm thêm buổi tối, ngày chủ nhật; thực hiện tốt công tác quản lý việc mua, bảo quản thực 
phẩm và quy trình bếp nấu ăn một chiều để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; y tế nhà 
trường phối hợp với Phòng Khám đa khoa của xã tổ chức khám bệnh theo dõi sức khỏe 
học sinh định kỳ 02 lần/năm học, phối hợp trong việc tuyên truyền giáo dục phòng chống 
dịch bệnh, tổ chức phun thuốc diệt muỗi, khử trùng khu nội trú; hướng dẫn học sinh  cách 
ăn, uống, vệ sinh, tắm giặt, hướng dẫn dạy kỹ năng xếp mùng, mền; theo dõi thể lực cân 
nặng và chiều cao của học sinh để điều chỉnh chế độ ăn và phối hợp tư vấn gia đình những 
trường hợp béo, gầy; tổ chức cho học sinh ở nội trú lao động, trồng hoa màu bổ sung thêm 
rau xanh trong bữa ăn. 

+ Kinh phí tổ chức nấu ăn: Đầu năm học nhà trường tổ chức họp cha mẹ học sinh 
(CMHS) được phụ huynh học sinh ở nội trú thống nhất tiền ăn 30.000 đồng/ngày (hai bữa 
ăn). Phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh ký kết hợp đồng với tiệm tạp hóa, người bán 
hàng có uy tín, chất lượng ở địa phương để mua đồ nấu ăn cho học sinh nội trú. 

+ Nhà trường thực hiện quản lý thu, chi quỹ tiền ăn của học sinh có đầy đủ sổ sách, 
chứng từ theo quy định; thực hiện công khai rõ ràng, minh bạch. 

+ Công tác trực quản lý học sinh ở nội trú: Lịch phân công CB,GV,NV ca trực theo 
ca ban ngày và ban đêm. 
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+ Nhà trường xây dựng quy định thời gian biểu học tập, rèn luyện, vui chơi giải trí 
học sinh ở nội trú tại trường với phương châm rèn luyện cho học sinh thói quen “Giờ nào 
việc nấy”; phân công thành viên Ban giám hiệu trực quản lý, phân công giáo viên dạy 
kèm, giúp đỡ học sinh học buổi tối tại trường.  

- Công tác phối hợp với chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc quản lý, 
chăm sóc sức khỏe học sinh: Nhà trường phối hợp chính quyền, các đoàn thể địa phương 
để quản lý, nhất là trong việc phối hợp với Ban chỉ huy Công an xã để bảo quản an ninh 
trật trong nhà trường, giáo dục an toàn giao thông; phối hợp Xã đoàn tổ chức giáo dục 
truyền thống lịch sử địa phương, tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội; phối hợp Y 
tế chăm sóc sức khỏe cho học sinh, tuyên truyền phòng, chống các dịch bệnh; phối hợp 
với Ban đại diện cha mẹ học sinh, Người uy tín vận động hỗ trợ cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp,… 

- Đánh giá chất lượng giáo dục: 

+ Năm học 2017-2018: Chất lượng giáo dục hạnh kiểm loại khá, và loại tốt đạt 
100%, trong đó loại tốt đạt 77,9%. Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình và 
yếu; chất lượng học lực loại giỏi đạt 10% vượt chỉ tiêu 2.5%; loại khá đạt 37,1% vượt 
3.5%; loại trung bình đạt 47,1%; loại yếu 5,8% không đạt chỉ tiêu 2,1% chưa đạt. Tỷ lệ 
lên lớp 94,2%. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS 100%.  

+  Năm học 2018-2019: Hạnh kiểm loại khá và tốt đạt 100%, trong đó loại tốt 76%, 
so với chỉ tiêu vượt (không có học sinh xếp loại trung bình và yếu). Học lực loại giỏi đạt 
8,7%; loại khá đạt 29,7% vượt 0,8%; loại trung bình đạt 53,8%; loại yếu chiếm 9,6%, 
không đạt chỉ tiêu 2,1%. Tỷ lệ lên lớp 90,38%. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS 100%. 

c) Về đầu tư cơ sở vật chất của trường 

- Trong những năm qua, nhà trường được đầu tư xây dựng mới các phòng học bộ 
môn, nhà bếp, nhà ăn, phòng ở học sinh nội trú; cải tạo nâng cấp sân bãi tập luyện, các 
phòng học cũ, dãy các phòng làm việc; trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, phương tiện 
máy móc, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng cơ bản yêu cầu  phục vụ công tác dạy, học 
và làm. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, nhà trường tổ chức quản lý, sử dụng phát 
huy tốt cơ sở vật chất hiện có; cảnh quang nhà trường ngày khanh trang, xanh, sạch, đẹp. 
Tuy nhiên, nhà trường còn những khó khăn, hạn chế như sau: 

+ Nhà trường chưa hoàn chỉnh cơ sở vật chất theo quy định của trường PTDT nội trú 
như thiếu phòng học, cổng hàng rào, nhà xe, nhà tập đa năng, nhà vệ sinh giáo viên. 

+ Một số hạng mục công trình thường bị hư hỏng, xuống cấp như: Nền, vĩa hè xung 
quanh các dãy phòng, sân bãi, tường bông tróc nước sơn. 

+ Quỹ đất để xây dựng còn ít so với nhu cầu xây dựng mới các công trình phục vụ 
cho hoạt động học tập và nội trú của học sinh trong thời gian tới. 

- Nhu cầu đâu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng cho hoạt động dạy và học 
trong thời gian tới: 

+ Cần mua thêm quỹ đất để xây dựng phòng học mới 800 m2. 

+ Xây dựng 10 phòng học. 
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+ Xây dựng nhà tập đa năng phục vụ sinh hoạt tập thể, thể dục, thể thao, vui chơi, 
giải trí cho học sinh. 

+ Xây dựng hàng rào xung quanh để bảo vệ học sinh ở nội trú, bảo quản tài sản. 

+ Nâng cấp mặt bằng sân chơi cho học sinh; sơn sửa lại phòng học bộ môn; lát gạch 
men dãy phòng ở nội trú nam. 

+ Xây dựng nhà để xe cho học sinh, giáo viên. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁGH. 

1. Cung cấp thông tín 

Trong thời gian qua, nhà trường thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, 
giáo viên, nhân viên và học sinh theo các văn bản sau:  

- Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của 
Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học 
sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc. 

- Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính 
sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có 
điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ      về 
chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng 
vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn. 

2. Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 
viên trường (báo cáo số liệu cụ thể theo từng năm học 2017 — 2018 và năm học 2018 - 
2019). 

2.1. Năm học 2017-2018  

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường: 21 người. Trong đó có 19 cán bộ, 
giáo viên thuộc đối tượng được thụ hưởng chế độ trường PTDT nội trú theo quy định. 

- Tổng số kinh phí được ngân sách cấp để thực hiện chỉ trả chế độ: 2.507.108.708 
đồng. Trong đó: 

+ Chi lương: 1.164.055.550 đồng 

+ Phụ cấp ưu đãi: 738.680.450 đồng. 

+ Phụ cấp trách nhiệm: 93.264.000 đồng. 

+ Phụ cấp chức vụ, khu vực, thêm giờ, thâm niên: 227.162.006 đồng. 

+ Các khoản đóng góp theo lương: 283.946.702 đồng. 

+ Phụ cấp dạy tiếng và chữ viết của người dân tộc thiểu số: hưa được hưởng, do 
trường thuộc trường hợp đặc biệt (duy nhất trong tỉnh Cà Mau) là trường PTDT nội trú 
thuộc địa bàn xã có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn nên đang xin ý kiến chỉ 
đạo của cấp trên.  

+ Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn: Chưa có cán bộ, giáo viên 
được cử đi tham quan học tập mô hình hoạt động của các trường dân tộc nội trú khác để 
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học hỏi kinh nghiệm. 

+ Trợ cấp chuyển vùng và trợ cấp lần đầu: Không có cán bộ quản lý giáo dục được 
luân chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện – xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Tình hình lập dự toán: Hàng năm, nhà trường lập dự toán theo hướng dẫn, quy định 
và trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, thẩm định và quyết định cấp dự toán. Kinh 
phí ngân sách hàng năm được cấp đẩy đủ theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 
08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau. 

- Hình thức chi trả: Hình thức chi trả chế độ của cán bộ, giáo viên, nhân viên ký nhận 
tiền mặt đầy đủ hàng tháng. 

- Thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng: Nhà trường thực 
hiện nghiêm túc thanh quyết toán, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước theo quy định và 
được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định quyết toán theo quy định; nhà trường tổ chức 
thực hiện tốt công khai, minh bạch tài chính đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, 
học sinh và phụ huynh. 

+ Số trường hợp chưa thực hiện chi trả: 01 trường hợp chưa được chi trả chế độ 
phụ cấp dạy tiếng và chữ viết của người dân tộc thiểu số. Nguyên nhân: đang xin ý kiến 
chỉ đạo của cấp trên.  

- Những vấn đề hạn chế, bất cập trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán 
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Nhà trường chưa nhận thấy. 

- Những trường hợp khiếu nại liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách và kết 
quả giải quyết: Không có trường hợp khiếu nại 

2.2. Năm học 2018-2019  

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường: 24 người. Trong đó có 21 cán bộ, 
giáo viên thuộc đối tượng được thụ hưởng chế độ trường nội trú theo quy định. 

- Tổng số kinh phí được ngân sách cấp để thực hiện chỉ trả chế độ: 3.546.382.923 
đồng. Trong đó: 

+ Chi lương:1.177.140.635 đồng 

+ Phụ cấp ưu đãi:  813.666.420.đồng. 

+ Phụ cấp thu hút năm 2017 và 2018: 597.059.820 đồng 

+ Phụ cấp trách nhiệm: 98.925.000 đồng. 

+ Phụ cấp chức vụ, khu vực, thêm giờ, thâm niên: 312.106.665 đồng. 

+ Các khoản đóng góp theo lương: 341.711.383 đồng. 

+ Phụ cấp công tác lâu năm 2017 và 2018: 205.773.000 đồng.   

+ Phụ cấp dạy tiếng và chữ viết của người dân tộc thiểu số: hưa được hưởng, do 
trường thuộc trường hợp đặc biệt (duy nhất trong tỉnh Cà Mau) là trường PTDT nội trú 
thuộc địa bàn xã có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn nên đang xin ý kiến chỉ 
đạo của cấp trên.  

+ Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn: Chưa có cán bộ, giáo viên 
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được cử đi tham quan học tập mô hình hoạt động của các trường dân tộc nội trú khác để 
học hỏi kinh nghiệm. 

+ Trợ cấp chuyển vùng và trợ cấp lần đầu: Không có cán bộ quản lý giáo dục được 
luân chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện – xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Tình hình lập dự toán: Hàng năm, nhà trường lập dự toán theo hướng dẫn, quy định 
và trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, thẩm định và quyết định cấp dự toán. Kinh 
phí ngân sách hàng năm được cấp đẩy đủ theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 
08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau. 

- Hình thức chi trả: Hình thức chi trả chế độ của cán bộ, giáo viên, nhân viên ký nhận 
tiền mặt đầy đủ hàng tháng. 

- Thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng: Nhà trường thực 
hiện nghiêm túc thanh quyết toán, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước theo quy định và 
được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định quyết toán theo quy định; nhà trường tổ chức 
thực hiện tốt công khai, minh bạch tài chính đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, 
học sinh và phụ huynh. 

+ Số trường hợp chưa thực hiện chi trả: 01 trường hợp chưa được chi trả chế độ 
phụ cấp dạy tiếng và chữ viết của người dân tộc thiểu số. Nguyên nhân: đang xin ý kiến 
chỉ đạo của cấp trên.  

- Những vấn đề hạn chế, bất cập trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán 
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Nhà trường chưa nhận thấy. 

- Những trường hợp khiếu nại liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách và kết 
quả giải quyết: Không có trường hợp khiếu nại 

3. Kết quả thực hiện chế độ đối với học sinh (báo cáo số liệu cụ thể theo từng năm học 
2017 -2018 và năm học 2018 - 2019). 

3.1. Năm học  2017-2018 

- Tổng số học sinh của trường: 269 học sinh. Trong đó, đối tượng học sinh được thụ 
hưởng các chế độ, chính sách theo quy định: 243 học sinh. 

- Tổng số kinh phí được ngân sách cấp để thực hiện chi trả chế độ chính sách đối với 
học sinh của trường: 2.726.114.803 đồng. Trong đó: 

+ Chế độ học bổng: 2.534.072.000 đồng  

+ Chế độ khen thưởng: 36.200.000 đồng 

+ Chế độ học phẩm: 88.778.200 đồng 

+ Chế độ trang cấp hiện vật: 24.320.000 đồng 

+ Tiền tàu xe: Được phụ huynh đưa rước. 

+ Sách giáo khoa: Đầu năm học nhà trường cho mượn cuối năm học trả lại. 

+ Chi tiền điện phục vụ học tập và sinh hoạt: 30.405.003 đồng 

+ Chi tiền nước phục vụ học tập và sinh hoạt: 12.339.600 đồng 

+ Chi cho ngày tết nguyên đán, tết dân tộc: không có học sinh ở lại trường. 
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+ Chi hoạt động văn thể: Nhà trường được cấp tập chí dân tộc thiểu số, báo ảnh Song 
ngữ Đất mũi; các hoạt động văn, thể, mỹ được chi trong kinh phí hoạt động của trường. 

+ Bảo vệ sức khỏe: Phối hợp với Phòng Khám đa khoa xã Khánh Bình Tây hàng 
năm tổ chức sức khỏe định kỳ cho học sinh, mua thuốc thông thường hàng năm ít nên nhà 
trương chi trong kinh phí hoạt động, phần lớn học sinh bệnh chuyển đến Phòng khám xã 
trị bảo hiểm. 

+ Chế độ hỗ trợ gạo: 300 kg, cho 05 đối tượng học sinh được thu hưởng theo quy 
định. 

3.2. Năm học  2018 - 2019 

- Tổng số học sinh của trường: 240 học sinh. Trong đó, đối tượng học sinh được thụ 
hưởng các chế độ, chính sách theo quy định: 238 học sinh. 

- Tổng số kinh phí được ngân sách cấp để thực hiện chi trả chế độ chính sách đối với 
học sinh của trường:  2.992.809.884 đồng. Trong đó: 

+ Chế độ học bổng: 2.700.488.000 đồng  

+ Chế độ khen thưởng: 46.200.000 đồng 

+ Chế độ học phẩm: 117.212.000.đồng 

+ Chế độ trang cấp hiện vật: 89.100.000 đồng 

+ Tiền tàu xe: Được phụ huynh đưa rước. 

+ Sách giáo khoa: Đầu năm học nhà trường cho mượn cuối năm học trả lại. 

+ Chi tiền điện phục vụ học tập và sinh hoạt: 37.309.884 đồng 

+ Chi tiền nước phục vụ học tập và sinh hoạt: Sử dụng giếng nước ngầm. 

+ Chi cho ngày tết nguyên đán, tết dân tộc: Không có học sinh ở lại trường. 

+ Chi hoạt động văn thể: Nhà trường được cấp tập chí dân tộc thiểu số, báo ảnh Song 
ngữ Đất mũi; các hoạt động văn, thể, mỹ được chi trong kinh phí hoạt động của trường. 

+ Bảo vệ sức khỏe: Phối hợp với Phòng Khám đa khoa xã Khánh Bình Tây hàng 
năm tổ chức sức khỏe định kỳ cho học sinh, mua thuốc thông thường hàng năm ít nên nhà 
trương chi trong kinh phí hoạt động, phần lớn học sinh bệnh chuyển đến Phòng khám xã 
trị bảo hiểm. 

+ Hỗ trợ gạo: Không có đối tượng được hỗ trợ gạo theo Nghị định 116 của Chính 
phủ 

- Tình hình lập dự toán: Hàng năm, nhà trường lập dự toán theo hướng dẫn, quy định 
và trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, thẩm định và quyết định cấp dự toán. Kinh 
phí ngân sách hàng năm được cấp đẩy đủ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Hình thức chi trả: Học sinh được nhận chế độ học phẩm, trang cấp hiện vật, sách 
giáo khoa trước đầu năm học mới; chế độ học bổng, các em được nhận tuần cuối hàng 
tháng và ký nhận tiền mặt. Riêng các tháng hè thì nhận trong tháng 9 của đầu năm học 
tiếp theo. 

- Thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng: Nhà trường thực 
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hiện nghiêm túc thanh quyết toán, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước theo quy định và 
được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định quyết toán theo quy định; nhà trường tổ chức 
thực hiện tốt công khai, minh bạch tài chính đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, 
học sinh và phụ huynh. 

- Những vấn đề hạn chế, bất cập trong thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh 
cụ thể như: (1) Mức học bổng bằng 80% mức lương tối thiểu của Nhà nước quy định so 
với mức sống hiện nay là thấp; (2) khoản 5 Điều 2 Thông tư liên tịch số 109/TTLT/BTC-
BGDĐT chứng từ thanh toán vé phương tiện vận tải công cộng, nhưng thực tế địa phương 
không có; (3) tại khoản 7 Điều 2 về chế độ khen thưởng loại học lực xuất sắc không thực 
hiện được vì hiên nay theo quy định Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 
không có loại học lực xuất sắc; (4) khoản 4 Điều 2 Thông tư liên tịch số 109/TTLT/BTC-
BGDĐT quy định cấp cho học sinh áo bong là chưa phù hợp vùng miền,.. 

- Đánh giá hiệu quả trong thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ nêu trên: Góp phần rất 
lớn hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là hộ đồng bào nghèo, cận nghèo, hoàn 
cảnh khó khăn; điều kiện tốt cho học sinh được đến trường học tập; nhà trường gặp thuận 
lợi trong việc vận động học sinh đến trường, đến lớp; chất lượng học tập, giáo dục học 
sinh đồng bào dân tộc thiểu số ngày được phát triển theo hướng tốt. 

4. Nguồn tài trợ, vận động xã hội hóa 

4.1. Năm học 2017- 2018:  

- Học bổng: 15 suất, trị giá 7.500.0000 đồng 

- Xe đạp: 05 chiếc 

- Tập vở: 2000 cuốn 

4.2. Năm học 2018 - 2019:  

- Học bổng: 19 suất trị giá 9.500.0000 đồng 

- Xe đạp: 01 chiếc 

- Tập vở: 2500 cuốn 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

1.1. Công tác tổ chức cán bộ:  

- Cơ cấu tổ chức của trường được thành lập đầy đủ theo Điều lệ Trường trung học cơ 
sở, trường trung phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quy chế tổ chức và 
hoạt động của trường PTDT nội trú. 

- Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên của trường đủ theo quy định; trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn; năng lực quản lý, giảng dạy của đội ngũ cán bộ, 
giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay; hàng năm được đánh giá, phân loại 
công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 72,2% giáo viên đạt danh hiệu giáo 
viên dạy cấp huyện và cấp tỉnh. 
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- Thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, giáo 
viên, nhân viên theo quy định; trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng 
lực của đội ngũ được nâng cao. 

1.2. Công tác dạy và học: 

- Công tác tuyển sinh hàng năm nhà trường tổ chức thực hiện đúng đối tượng, độ 
tuổi, điều kiện vào học ở trường PTDT nội trú theo quy định Bộ GDĐT và kế hoạch, 
hướng dẫn tuyển sinh của Sở, Phòng GDĐT. 

- Thực hiện nghiêm túc tiến độ chương trình, kế hoạch dạy học và các quy chế 
chuyên môn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đổi mới phương 
pháp, hình thức dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá; chất lượng giáo dục có nhiều 
chuyển biến tích cực cả về số lượng cũng như chất lượng.  

- Công tác giáo dục lịch sử cách mạng của quê hương, đất nước, của Đảng, Bác Hồ, 
Đoàn, Đội,…trong các đợt thi đua, các ngày lễ lớn được tổ chức tuyên truyền giáo dục đi 
vào chiều sâu, mang lại hiểu quả tốt; các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại 
khóa, trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được quan tâm đầu tư và 
duy trì thường xuyên. 

- Ban giám hiệu luôn luôn chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành hoạt 
động ở nhà trường; chủ động công tác tham mưu, kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo các cấp 
giải quyết những việc vượt thẩm quyền mang lại hiệu quả. 

- Phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao được chú trọng đầu tư kinh phí mua sắm 
dụng cụ, trang phục và tập luyện; tham gia tích cực Hội thi “Tiếng hát giáo viên” lần thứ 
III do Sở GDĐT tổ chức, kết quả đạt giải ba và các giải thi đấu bóng truyền, bóng đá do 
địa phương tổ chức. Đầu tư mua sắm trang phục văn hóa, văn nghệ của đồng bào dân tộc 
Khmer để giáo dục học sinh giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa cũng như nét đẹp phong tục 
của đồng bào dân tộc Khmer. 

- Công tác vận động lực lượng xã hội đóng góp, tài trợ năm học qua tiếp tục tổ chức 
thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết một phần khó khăn của học 
sinh, của nhà trường khi nguồn kinh phí ngân sách có hạn. 

1.3. Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc: Nhà trường xác định đây là, một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, do đó hàng tuần, hàng tháng có kế hoạch chỉ đạo tổ chức hoạt động 
nuôi dưỡng, chăm sóc cụ thể sát với tình hình thực tế; công tác nuôi dưỡng, chăm sóc học 
sinh của nhà trường được chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh ghi nhận và nhận 
xét, đánh giá tốt. 

1.4. Thực hiện chế độ, chính sách: Trong những năm qua, nhà trường thực hiện dự 
toán, cấp phát, thanh quyết toán chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và 
học sinh đúng, đủ, kịp thời và chính xác; tổ chức thực hiện tốt việc công khai, minh bạch 
rõ ràng về tài chính, mua sắm, sửa chữa, mọi chế độ, chính sách. Do đó nhiều năm qua 
không có trường hợp thắc mắc, khiếu nại.  

IV. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ 

1. Số lượng nhân viên thiếu so với Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp giáo 
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dục công lập ban hành Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nên việc thực hiện nhiệm vụ quản lý học sinh ở nội trú gặp 
khó khăn.  

2. Số lượng học sinh con em đồng bào dân tộc Khmer các xã cách xa trường trên địa 
bàn huyện và địa bàn huyện lân cận khá nhiều, nhưng việc huy động đến trường còn gặp 
nhiều khó khăn, vướng mắc nguyên nhân chủ yếu là: Học sinh xa trường không đi và về 
được, còn ở nội trú thì: (1) học sinh của cấp học này còn nhỏ vào lớp 6,7 mới 11-13 tuổi, 
cha mẹ không muốn cho con xa gia đình ở nội trú tại trường; (2) học sinh lớp 8,9 thì lớn 
hơn, cha mẹ lại muốn học trường gần nhà, vì học một buổi, còn một buổi giúp được việc 
nhà nên cũng không muốn cho con ở nội trú; (4) Theo quy định Thông tư số 01/2016/TT-
BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GDĐT thì 100% học sinh ở nội trú, nhưng phòng ở 
hiện tại chưa đủ, nên trường cũng ở mức độ vận động chứ không bắt buộc được. 

3. Cơ sở vật chất đầu tư xây dựng chưa hoàn chỉnh, nhiều hạng mục chưa được đầu 
tư như nhà xe, nhà tập đa năng, phòng học thiếu, cổng hàng rào. Do mặt bằng địa chất 
yếu nhiều hạng mục qua thời gian sử dụng, nay đã xuống cấp, hư hỏng, lún sụp nhưng 
chưa được chủ trương về kinh phí để sửa chữa.  

V. NÊU NHỮNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 

1. Về công tác tuyển dụng, hợp đồng nhân viên: Nhà trường tham mưu, đề xuất Sở 
GDĐT những giải pháp cụ thể từng trường hợp và lập kế hoạch, thông báo nhu cầu hợp 
đồng lao động theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.  

2. Về công tác tuyển sinh, vận động ra lớp:  

- Tham mưu Phòng GD&ĐT huyện, Phòng Dân tộc huyện triển khai thực hiện công 
tác tuyển sinh và huy động học sinh dân tộc thiểu số ra lớp. 

- Nhà trường tổ chức thông báo, tuyên truyền công tác tuyển sinh sâu rộng trong nhân 
dân bằng nhiều hình thức như: Gửi thông báo tuyển sinh, bảng thông tin về chế độ học 
sinh dân tộc nội trú đến UBND các xã, thị trấn, các trường THCS, Tiểu học trên địa bàn 
huyện, các Trưởng ấp trên địa bàn xã Khánh Bình Tây; nhà trường thông tin trên 
facebook, zalo của trường và của cá nhân lãnh đạo nhà trường. 

- Phối hợp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện nắm số lượng và địa chỉ 
gia đình học sinh dân tộc thiểu số hoàn thành chương trình tiểu học và học sinh lớp 7,8,9 
để đến gia đình vận động nộp hô sơ tuyển sinh. 

- Phân công Tổ làm công tác tuyển sinh nhà trường trực tuyển sinh trong hè để tiếp 
nhận hồ sơ; phân công, cử cán bộ, giáo viên đến các trường có nhiều học sinh dân tộc 
thiểu số để tuyên truyền, vận động ra lớp. 

3. Về công tác xây dựng cơ sở vật chất: Tiếp tục tham mưu Sở GDĐT Cà Mau, các 
cấp, các ngành và tranh thủ các đề án, chương trình mục tiêu,… để tiếp tục đề xuất, kiến 
nghị đầu tư xây dựng hoàn thành cơ sở vật chất của trường PTDT nội trú theo quy định. 

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Căn cứ quy định Điều 6 Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu nhiều hạng mục chưa 
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được đầu tư. Nhà trường kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và 
Sở GDĐT Cà Mau tiếp tục quan tâm có chủ trương đầu tư xây dựng đầy đủ các hạng mục 
theo quy định, để tạo điều cho trường thực hiện tốt công tác quản lý, dạy học, chăm sóc, 
nuôi dưỡng học sinh. Ưu tiên sớm mua thêm 800 m2 đất, xây dựng 10 phòng học, nhà tập 
đa năng, cổng, ràng rào, nhà vệ sinh giáo viên, nâng cấp mặt bằng sân, sơn, sửa dãy 
phòng học bộ môn. 

2. Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, cần xem xét ban hành Nghị quyết về chủ trương 
quy định về địa bàn, đối tượng tuyển sinh phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, quy định 
tập trung học sinh dân tộc thiểu số học ở trường PTDT nội trú trong tỉnh, chế tài đền bù 
chi phí khi bỏ học,.. 

3. Cần đề xuất, kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính bổ sung, điều 
chỉnh hoặc thay thế Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/05/2009 
gồm các nội dung sau: Nâng mức học bổng bằng mức lương cơ sở; một số chế độ khác 
khó thực hiện và không phù hợp vùng miền và bổ sung thêm khoản 2, Điều 7 có quy định 
chế tài các trường hợp không được nhận học bổng như hiện hành, đề xuất thêm những nội 
dung: Học sinh bỏ học giữa chừng (chưa hết cấp học) truy thu lại khoản kinh phí đã cấp 
trước đó; học sinh vắng học ngày nào thì trừ tiền học bổng lại ngày đó để nhằm khắc phục 
tình trạng học sinh bỏ học, vắng học ở trường PTDTNT. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện một số chế độ, chính sách tại 
Trường PTDT nội trú THCS Danh Thị Tươi trong thời gian qua. Để trong thời gian tới 
việc dạy và học, chăm sóc, nuôi dưỡng, thực hiện các chế độ, chính sách tốt hơn, lãnh đạo 
Nhà trường rất mong được sự chỉ đạo, đóng góp của lãnh đạo các cấp và các thành viên 
Đoàn Giám sát Ban Dân tộc của HĐND tỉnh./.   

Nơi nhận:           HIỆU TRƯỞNG 
- Sở GDĐT Cà Mau;                                                       (ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 
- Ban Dân tộc HĐND tỉnh;  
- Thành viên Đoàn Giám sát; 
- Lưu: VT. 
 
 
 
 

                                                                                                                                 Đoàn Văn Lạc 
    


