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BÁO CÁO 

Kế hoạch khảo sát kết quả thực hiện một số nội dung  

trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau của HĐND tỉnh 

 

Kính gửi: - UBND thành phố Cà Mau. 

                  - Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Cà Mau. 

 

 Căn cứ kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2022 về kế hoạch 

khảo sát một số nội dung trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau; 

 Thực hiện công văn số 698/PGDĐT, ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Phòng 

Giáo dục và đào tạo về việc triển khai kế hoạch khảo sát kết quả thực hiện một số 

nội dung trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau của HĐND 

tỉnh; 

 Nay trường mầm non Ánh Dương xin báo cáo khảo sát kết quả thực hiện 

một số nội dung trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau của 

HĐND tỉnh cụ thể như sau: 

1. Việc quán triệt triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến nhiệm 

vụ của năm học và các khoản thu đầu năm học 2022 - 2023: 

Nhà trường đã triển khai thực hiện các văn bản sau: 

* Các văn bản của Trung ương 

- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm 

non. 

- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục xóa mù 

chữ. 

- Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 23/3/2016 quy định về điều kiện bảo 

đảm và nội dung quy trình công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ. 

- Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và đào tạo quy định về việc xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn 

thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. 

- Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và đào tạo quy định về việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng 

cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ học sinh, sinh viên. 

- Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 04 năm 2019, Thông tư Quy 

định qui tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ 



sở giáo dục thường xuyên. 

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2008 về Quyết 

định ban hanh quy định về đạo đức nhà giáo. 

* Các văn bản của tỉnh, Sở giáo dục: 

- Công văn số 2134/SGDĐT-MNPT Cà Mau ngày 28/07/2022 của Sở Giáo 

dục & Đào tạo; Phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi. 

- Công văn số 2531/SGDĐT-MNPT Cà Mau ngày 07/09/2022 về việc hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-2023. 

* Các văn bản của thành phố, Phòng Giáo dục: 

- Quyết định số 4431/QĐ-UBND thành phố Cà Mau, ngày 22/9/2022 Quyết 

định phê duyệt kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ dưới 5 tuổi trên 

địa bàn thành phố Cà Mau. 

- Kế hoạch số 45/KH-PGDĐT ngày 30/8/2022 của PGD&ĐT về phương 

hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2022 - 2023; 

- Công văn số 612/PGDĐT ngày 13/9/2022 của PGD&ĐT về hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; 

- Công văn số  616/PGDĐT ngày 13/9/2022 của PGD&ĐT về việc triển khai 

thực hiện nhiệm vụ giải pháp năm học 2022 - 2023; 

- Kế  hoạch số 49/PGDĐT thành phố Cà Mau ngày 15/09/2022 kế hoạch bồi 

dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, phổ thông năm học 

2022 - 2023; 

- Công văn số 596/PGDĐT ngày 07/9/2022 của PGD&ĐT về việc tiếp tục 

triển khai cổng thông tin điện tử ngành giáo dục. 

- Công văn số 659/PGDĐT ngày 27/9/2022 của PGD&ĐT về việc tăng 

cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19 và triển khai 

kế hoạch phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

- Công văn số 39/PGDĐT ngày 02/8/2021 của PGD&ĐT về Kế hoạch 

Chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đọa 2021-2025 

- Công văn số 635/PGDĐT ngày 21/9/2022 của PGD&ĐT về việc hướng dẫn 

thực hiện PCGD, XMC 2022; 

- Công văn số 628/PGDĐT ngày 15 /9/2022 của PGD&ĐT về việc hướng 

dẫn nội dung phổ biến giáo dục phap luật tháng 09/2022 

- Công văn số 613/PGDĐT ngày 13 /9/2022 của PGD&ĐT về việc tổ chức 

các hoạt động y tế đáp ứng tình hình hiện nay. 

- Công văn số 614/PGDĐT ngày 13 /9/2022 của PGD&ĐT về việc triển khai 

quyết định quy định danh mục vị trí phải định kỳ chuyển đổi thuộc lĩnh vực giáo 

dục đào tạo. 



- Công văn số 609/PGDĐT ngày 12/9/2022 của PGD&ĐT về việc tăng 

cường các biện pháp tổ chức phòng, chống dịch bệnh trong trường học. 

- Công văn số 584/PGDĐT ngày 31/8/2022 của PGD&ĐT về việc triển khai 

quyết định số 2272/ QĐ-BGDĐT ngày 07/8/2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

* Phương thức triển khai: 

- Nhà trường cập nhật đầy đủ các văn bản và triển khai đến toàn thể giáo viên 

qua hệ thống “ioffice” và qua trang “zalo” chung của nhà trường đồng thời triển 

khai qua các cuộc họp hội đồng sư phạm, họp chuyên môn. 

* Thuận lợi và khó khăn trong triển khai quán triệt các văn bản: 

+ Thuận lợi:  

Nhà trường tiếp nhận và cập nhật kịp thời các văn bản trên cổng thông tin 

điện tử ngành, qua “ioffice”  chuyển đến giáo viên, nhân viên, tất cả đều nắm vững 

và kịp thời thực hiện theo quy định. 

Các văn bản của Bộ GD, Sở GD, phòng GD đều có văn bản chỉ đạo cụ thể, rõ 

ràng, trên cơ sở chỉ đạo của Phòng giáo dục nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể 

hoá phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, từ đó dẫn đến sự đồng thuận của 

đội ngũ, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra. 

100% giáo viên đồng thuận các chính sách về chế độ miễn, giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập cho trẻ em khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ 

con thuộc diện chính sách. 

+ Khó khăn: 

Do đặt thù ngành học mầm non các cô chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ 

cả ngày nên đa phần các cô ít có thời gia nghiên cứu văn bản. 

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 09. 

* Năm học 2020 – 2021: 

- Công văn số 680/PGDĐT, ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Phòng giáo dục 

thành phố Cà Mau triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 

09/10/2020. 

- Nhà trường thực hiện Nghị quyết số 09 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, 

cụ thể thu - chi như sau: 

+ Tiền ăn: 30.000 đồng/trẻ/ngày 

+ Tiền sinh hoạt điện, nước, nước uống: 3.000 đồng/trẻ/ngày. 

+ Tiền cho các hoạt động ngoài chương trình: 4.000 đồng/trẻ/ngày 

Tổng cộng: 37.000 đồng/trẻ/ngày 

+ Chính sách miễn, giảm. 

Nhà trường thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết 09, trong năm học 

không có trẻ được miễn, giảm tiền bán trú. 



- Kết quả thu - chi: 

- Tổng số thu: 867.761.000 đồng/năm 

+ Tiền ăn: 728.383.000 đồng/năm 

+ Tiền sinh hoạt điện, nước, nước uống: 59.686.000 đồng/năm 

+ Tiền cho các hoạt động ngoài chương trình: 79.692.000 đồng/năm 

- Tổng số chi: . 863.897.000 đồng/năm 

+ Tiền ăn: 728.383.000.đồng/năm 

+ Tiền sinh hoạt điện, nước: 55.822.000 đồng/năm 

+ Tiền cho các hoạt động ngoài chương trình: 79.692.000 đồng/năm 

- Đối trừ thu - chi 

+ Tổng thu: . 867.761.000 đồng/năm 

+ Tổng chi: 863.897.000 đồng/năm 

* Tồn: 3.864.000 (Tiền điện, nước, nước uống) 

* Năm học 2021 – 2022: 

- Công văn số 680/PGDĐT, ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Phòng giáo dục 

thành phố Cà Mau triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 

09/10/2020. 

- Nhà trường thực hiện Nghị quyết số 09 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, 

cụ thể thu - chi như sau: 

+ Tiền ăn: 30.000 đồng/trẻ/ngày 

+ Tiền sinh hoạt điện, nước, nước uống: 3.000 đồng/trẻ/ngày. 

+ Tiền cho các hoạt động ngoài chương trình: 4.000 đồng/trẻ/ngày 

Tổng cộng: 37.000 đồng/trẻ/ngày 

+ Chính sách miễn, giảm. 

Nhà trường thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết 09, trong năm học 

không có trẻ được miễn, giảm tiền bán trú. 

- Kết quả thu - chi: 

- Tổng số thu: 578.088.000 đồng/năm 

+ Tiền ăn: 499.722.000 đồng/năm 

+ Tiền sinh hoạt điện, nước, nước uống: 32.966.000 đồng/năm 

+ Tiền cho các hoạt động ngoài chương trình: 45.400.000 đồng/năm 

- Tổng số chi: . 572.478.000  đồng/năm 

+ Tiền ăn: 499.722.000.đồng/năm 



+ Tiền sinh hoạt điện, nước: 27.356.000 đồng/năm 

+ Tiền cho các hoạt động ngoài chương trình: 45.400.000 đồng/năm 

- Đối trừ thu - chi 

+ Tổng thu: . 578.088.000 đồng/năm 

+ Tổng chi: 572.478.000 đồng/năm 

* Tồn 5.610.000 (Tiền điện, nước) 

* Năm học 2022 - 2023 

- Công văn số 680/PGDĐT, ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Phòng giáo dục 

thành phố Cà Mau triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 

09/10/2020. 

+ Tiền ăn: 30.000 đồng/trẻ/ngày. 

+ Tiền sinh hoạt điện, nước: 3.000 đồng/trẻ/ngày. 

+ Tiền cho các hoạt động ngoài chương trình:  4.000 đồng/trẻ/ngày. 

Tổng cộng 37.000 đồng/trẻ/ngày. 

* Chính sách miễn giảm: 

Nhà trường thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết 09, trong năm học 

không có trẻ được miễn, giảm tiền bán trú. 

- Kết quả thu- chi: 

- Tổng số thu (Theo Nghị quyết 09):  

+ Tiền ăn: 30.000 đồng/trẻ/ngày 

+ Tiền sinh hoạt điện, nước: 3.000 đồng/trẻ/ngày 

+ Tiền cho các hoạt động ngoài chương trình:  4.000 đồng/trẻ/ngày 

Tổng cộng 37.000 đồng/trẻ/ngày 

* Định mức chi theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP 

Đối với những đơn vị sự nghiệp công có thu không sử dụng nhân sách nhà 

nước tại Điều 6 khoản 3 của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngàu 21/6/2021 quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Hàng tháng trường đều có biên lai thu tiền bán trú cho phụ huynh theo số 

ngày thực học của từng tháng cụ thể mỗi học sinh. 

Hàng thánh đều có công khai tài chính rõ ràng cụ thể. 

Trường có mở sổ theo dõi thu chi từng khoản các hoạt động bán trú theo quy 

định của Nghị quyết 09/2020/ NQ-HĐND và Nghị định 60/2021/NĐ-CP. 

* Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết 09: 

+ Thuận lợi: Căn cứ vào Nghị quyết 09 nhà trường thực hiện thu- chi công 



khai rõ ràng minh bạch, được cb, gv, nv và phụ huynh đồng tình ủng hộ. 

+ Khó khăn:  

- Mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động bán trú theo Nghị quyết 09 chưa 

có quy định mức thu tiền vệ sinh phí bao gồm: Giấy vệ sinh, xà phòng, sữa tắm, 

xịt muỗi, nước lau sàn, nước tẩy, túi đựng rác….đặc biệt đối  với trẻ nhỏ trong các 

hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng thì đồ dùng, hoá phẩm phục vụ vệ sinh cho trẻ là 

rất cần thiết không thể thiếu. 

- Mức thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động bán trú theo Nghị quyết 09 có 

quy định mức thu tiền sinh hoạt điện, nước sinh hoạt, nước lọc cho trẻ uống 

3000đ/trẻ/ngày; qua nhiều năm thực hiện tại các điểm trường có quy mô lớn, 

trường loại I hoặc với trường có số lượng trẻ đông, nhìn chung đa số các trường 

nói trên còn thừa tiền ở mục nầy phải triển khai vào năm tiếp theo, từ đó dẫn đến 

khó khăn cho các đơn vị, vì thừa tiền mục chi nầy nhưng lại thiếu tiền chi cho việc 

phục vụ nhu cầu vệ sinh cần thiết cho trẻ (Giấy vệ sinh, xà phòng, sữa tắm, xịt 

muỗi, nước lau sàn, nước tẩy, túi đựng rác….) 

Giá cả thị trường tăng giá, mức thu chưa được điều chỉnh kịp thời do đó khẩu 

phần ăn của trẻ theo mức thu hiện nay có phần khó khăn trong khâu tổ chức ăn bán 

trú, có ảnh hưởng một phần đến dinh dưỡng của trẻ. 

Khi Nghị định 60/2021/NĐ-CP. và có hiệu lực từ ngày 15/8/2021 trường thực 

hiện song hành Nghị quyết 09/2020/ NQ-HĐND và Nghị định 60/2021/NĐ-CP, 

nên gập nhiều khó khăn trong việc quản lý thu, chi trong quá trình tổ chức bán trú 

để đãm bảo đúng theo quy định. 

Nguyên nhân: 

Giá cả thực phẩm nhiều mặt hàng tăng giá nhưng mức thu chưa điều chỉnh 

kịp thời. 

 Theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP trong tiền hoạt động bán trú thu từ học sinh 

có một số khoản chi khấu hao tài sản, thuế, hỗ trợ cải cách tiền lương, từ đó trường 

gập không ít khó khăn trong qua trình cân đối để chi tỉ lệ phần ăn cho bé sao cho 

đãm bảo dinh dưỡng theo quy định. 

* Kiến nghị, đề xuất: Các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa đối với ngành giáo 

dục đặc biệt là cấp học mầm non, sớm ban hành các văn bản quy định mức thu 

một số dịch vụ bán trú phù hợp với Nghị định 60/2021/NĐ-CP và phù hợp với đặc 

thù cấp học mầm non. 

3. Về các khoản thu đầu năm học: 

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các khoản thu đầu năm học: 

Công văn số 2153/BGDĐT-KHTC ngày 24/05/2022 của Bộ Giáo dục và đào 

tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022 

- 2023. 

Công văn số 3179/UBND-KGVX ngày 27/05/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 



về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022 - 

2023. 

Công văn số 1589/SGDĐT-KHTC ngày 07/06/2022 của Sở Giáo dục và đào 

tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022 

– 2023. 

Công văn số 381/PGDĐT ngày 31/05/2022 của Phòng Giáo dục và đào tạo về 

việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 

2023. 

Công văn số 1589/SGDĐT-KHTC ngày 07/06/2022 của Sở Giáo dục và đào 

tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 

2022 - 2023. 

Công văn số 2832/SGDĐT-MNPT ngày 30/09/2022 của Sở Giáo dục và đào 

tạo về việc tăng cường quản lý, thanh, kiểm tra các khoản thu đầu năm; hoạt động 

căn tin trường học. 

Công văn số 677/PGDĐT, ngày 04/10/2022 về việc tăng cường quản lý các 

khoản thu đầu năm học. 

Các nội dung thu, mức thu, hình thức thu: 

- Ngay từ đầu năm học nhà trường thống nhất với phụ huynh tự trang bị đồ 

dùng cá nhân và dụng cụ học tập cho trẻ. 

- Thu tiền ăn bán trú: 

+ Nhà trường thực hiện thu theo Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND ngày 

09/10/2020 Nghị quyết quy định mức thu một số dịch vụ hoạt động bán trú tại các 

trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau: 37.000 

đồng/trẻ/ngày  (Hình thức thu theo tháng) 

* Việc quả lý, sử dụng các khoản thu: 

Nhà trường quản lý chặt chẽ các khoản thu và chi theo Nghị quyết 

09/2020/NQ-HĐND, Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 Chính phủ, 

Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Thu Chi 

có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ, có công khai đầy đủ rõ ràng bảng công khai 

tài chính của trường; công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường và trong cuộc 

họp để phụ huynh nắm rõ. 

* Đánh giá kết quả đạt được: 

Nhà trường thực hiện thu - chi tiền ăn đúng theo Nghị quyết 09/2020/NQ-

HĐND, Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021. Nghị định quy định cơ chế 

tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và được phụ huynh đồng thuận. 

* Kiến nghị: 

Đề xuất các cấp thẩm quyền điều chỉnh mức thu, chi về hoạt động bán trú của 

trẻ kịp thời và hướng dẫn cụ thể hơn về mức thu, chi trên cơ sở Nghị định 



60/2021/NĐ-CP. 

Trên đây là báo cáo khảo sát kết quả thực hiện một số nội dung trên lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau của HĐND tỉnh của trường mầm non 

Ánh Dương. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
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