
 

   UBND HUYỆN ĐẦM DƠI     

TRƯỜNG MG SEN HỒNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Số: 19/BC-MG  Thị trấn Đầm Dơi, ngày 19  tháng 10 năm 2022 

BÁO CÁO 

Về việc khảo sát kết quả triển khai thực hiện một số nội dung trên lĩnh 

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

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

đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về khảo sát kết quả triển khai thực hiện một số nội 

dung trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong địa bàn tỉnh Cà Mau; 

Thực hiện công văn số 894/PGDĐT ngày 10/ 10/2022 của Phòng GD-ĐT 

Đầm Dơi về việc rà soát chuẩn bị hồ sơ và điều kiện phục vụ cho Đoàn khảo sát 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Trường mẫu giáo Sen Hồng căn cứ vào nội dung khảo sát xin được báo cáo 

như sau: 

I. NỘI DUNG   

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

vụ của năm học 

Trong năm học 2022-2023 có nhiều văn bản liên quan đến nhiệm vụ năm 

học nhưng nhà trường chỉ điểm lại một số văn bản như sau: 

a) Cấp Trung ương  

Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/ 12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non.   

 Thông tư số 01/2021/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm non. 

Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng  chống tai nạn thương tích 

trong cơ sở giáo dục mầm non.  

Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ngày 12/ 5/ 2016 quy định về công 

tác y tế trường học 
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Thông tư số 48/2011/TT-BGD-ĐT ngày 25/ 10/2011 của Bộ giáo dục Đào 

tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non 

Thông tư số 06/2015/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 16/ 03/2015 ban hành về 

danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ 

sở giáo dục mầm non công lập. 

b) Cấp tỉnh  

Công văn số 3887/UBND-NC ngày 23/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà 

Mau về  việc hợp đồng nhân viên nấu ăn tại các Trường mầm non công lập 

 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2022 của Hội đồng Nhân 

dân tỉnh Cà Mau quy định mức thu một số dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại 

các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

 Hướng dẫn số 2580/HD-SGDĐT ngày 15/12/2020 của Sở giáo dục và Đào 

tạo Cà Mau về việc thực hiện Nghị quyết quy định mức thu một số dịch vụ phục 

vụ hoạt động bán trú tại các trường Mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau.   

Công văn số 2531/SGDĐT-GDMN ngày 07/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; Kế hoạch số 2511/KH- 

SGDĐT-GDMN ngày 07/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương hướng, 

nhiệm vụ và giải pháp năm học 2022-2023  

c) Cấp huyện   

Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Đầm Dơi về thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 

Công văn số 302/VP ngày 27/6/2022 của Văn phòng UBND huyện Đầm Dơi 

về việc hợp đồng nhân viên nấu ăn tại các Trường mầm non công lập. 

Hướng dẫn số 790/HD-PGD ngày 19/9/2022 của Phòng giáo dục Đào tạo 

Đầm Dơi về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-2023 và 

còn nhiều văn bản khác có liên quan  

d) Phương thức triển khai thực hiện: 

Các văn bản nêu trên được công khai, niêm yết triển khai đến phụ huynh 

được biết. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường xây dựng Kế hoạch, 
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Sao y, triển khai  trực tiếp, qua mail công vụ, zalo cá nhân  để quán triệt  đến toàn 

thể viên chức và người lao động  thực hiện và có đánh giá việc thực hiện, báo cáo 

kết quả thực hiện    

- Thuận lợi: 

 Qua thời gian triển khai thực hiện các văn bản nêu trên nhà trường nhận 

thấy được tính ưu việc cao, giúp cho cho bộ máy nhà trường có cơ sở vận hành  

đều tay có hiệu quả.    

- Khó khăn 

Trong  các văn bản trên nhà  trường xét thấy Công văn số 3887/UBND-NC 

ngày 23/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau về  việc hợp đồng nhân viên nấu 

ăn tại các Trường mầm non công lập còn bất cập trong việc hợp đồng nhân viên nấu 

ăn theo năm học. 

h) Đánh giá sự đồng thuận  

Hầu hết các viên chức và phụ huynh đều đồng thuận thực hiện với tinh thần 

nhất trí cao. 

Đối với nhân viên cấp dưỡng  nhà trường có ghi nhận ý kiến chưa đồng tình 

cao về việc Ký kết hợp đồng lao động nấu ăn  theo từng năm học do Công văn số 

3887/UBND-NC ngày 23/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định.  

Đối với nhà trường gặp khó khăn:  nếu hợp đồng theo từng năm học thì thời 

gian nghỉ hè sẽ chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên cấp dưỡng, do đó rất 

khó khăn cho nhà trường khi ký kết  hợp đồng lại trong năm học tiếp sau vì họ sẽ 

không có sự gắn bó với trường và sẽ tìm một công việc khác để làm (vì hiện nay ở 

địa phương nguồn nhân lực nhân viên cấp dưỡng đã qua đào tạo về chuyên môn là 

rất ít).  

i) Kiến nghị, đề xuất đến UBND tỉnh Cà Mau   

 Trường mẫu giáo Sen Hồng- Huyện Đầm Dơi xin kiến nghị đến UBND tỉnh 

Cà Mau xem xét cho các Trường mầm non, mẫu giáo trong tỉnh được hợp đồng 

nhân viên nấu theo Nghị định số 161 ngày 29/11/2018 với hình thức dài hạn hoặc 

theo năm tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng 

các cháu đạt hiệu quả hơn.  
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2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/ 2020   

a) Kết quả thu, chi 

Năm học: 2020-2021: Tổng thu: 432.160.000đ; chi 432.160.000đ       

Năm học: 2021-2022: Tổng thu: 105.672.000đ; chi 105.672.000đ  

Năm học  2022-2023: Tổng thu: 73.815.000 đ; chi có chứng từ quyết toán 

46.448.799 đ còn 27.366.201 ( vì  cơ sở kinh doanh chưa cung cấp được hóa đơn 

và có Phụ lục chi tiết kèm theo)  

b) Việc quản lý thu, chi, thanh quyết toán 

Năm học 2020-2021;  2021-2022 và 2022-2023   Nhà trường thu, chi, thanh 

quyết toán tiền bán trú quy định và thực hiện công khai theo thông tư 36 

Riêng năm học 2022-2023 khi Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được 

triển khai  thì nhà trường thực hiện  như sau:  

- Đối với Thu: 

Nhà trường áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 

09/10/2020   

Tiền  ăn bán trú được nhà trường thực hiện thu: 37.000đ/1trẻ/1ngày.  

Trong đó: -  30.000 đ tiền ăn 1 bữa chính, 2 bữa phụ. 

- 3.000đ là điện, nước. 

- 4.000đ chi hỗ trợ cho hoạt động ngoài chương trình.    

 Hiện nay trường đã mở tài khoản ngân hàng, khi thu tiền ăn của trẻ xong thì  

trường đăng nộp vào tài khoản theo quy định nhà trường lập danh sách xuất hoá 

đơn điện tử trả phụ huynh đúng quy định. 

- Đối với Chi: 

 Chứng từ quyết toán là hóa đơn tài chính và bảng kê của Bộ tài chính quy 

định (đối với những mặt hàng nông sản, thực phẩm)    

-Thanh quyết toán: theo quy định hiện hành  

c) Việc thực hiện miễn, giảm tiền bán trú: 

Thực  hiện đúng theo Nghị quyết 09 ban hành 
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- Năm học 2020-2021: 

 Miễn giãm tiền điện nước theo điểm b, khoản 1 Điều 3 

Số trẻ: 1 trẻ cận nghèo (5 tháng với số tiền:231.000đ) 

- Năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023: không có đối tượng miễn, 

giãm.  

d) Thuận lợi, khó khăn bất cập, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất  

- Thuận lợi:  

+ Khi nghị quyết 09 được ban hành đã giúp cho các nhà trường, các địa 

phương  có cơ sở ban hành mức thu tiền bán trú theo quy định có tính thống nhất. 

+ Giải quyết được nhiều khó khăn cho những trường có tổ chức bán trú như:  

có nguồn chi trả điện, nước và chi hỗ trợ hoạt động ngoại khóa đã có cơ sở không 

mang tính tự phát. 

+ Hướng dẫn cách thu chi nguồn bán trú đúng quy định hiện hành.    

- Khó khăn, bất cập. 

+ Khi thực nhiệm vụ cho trẻ ăn bán trú  thì tất cả các bộ phận trong nhà 

trường từ ban giám hiệu đến giáo viên, nhân viên đều phải vận hành nhưng khi chi 

hỗ trợ thì tại điểm c khoản 1 điều 3 chỉ đề cập đến vai trò của giáo viên ( cấp mầm 

non)  là chủ yếu.  

+ Hoạt động bán trú có nhiều khoản chi khác như ( ga, xà bông, găng tay, 

nước rữa chén, vệ sinh .... .nhưng trong Nghị quyết chưa  thể hiện chi các nội dung 

đó ở khoản thu nào nên nhà trường nhận thấy còn lúng túng  khi  điều tiết chi.     

- Kiến nghị, đề xuất đến Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

+ Cần cụ thể  hơn trong khoản chi (4.000) tại điểm c, khoản 1, Điều 3 có thể 

đưa thêm cụm từ “ hỗ trợ cho những người tham gia vào hoạt động bán trú” nhằm 

giúp cho nhà trường có cơ sở chi chặt chẽ hơn và không có ý kiến trái chiều.    

+ Trong thời gian qua nhà trường chi các nội dung như: xà bông, nước rửa 

chén … từ nguồn thu 30.0000đ vậy có phù hợp với Nghị quyết đưa ra không vì 

Nghị quyết đưa ra là 30.0000 đ là tiền ăn của trẻ trong 3 bữa. Xin HDND cụ thể 

hơn để nhà trường được rõ và thực hiện chi phù hợp với quy định. 

3. Các khoản thu đầu năm 2022-2023  
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a) Quỹ hội phụ huynh vận động theo Thông tư 55/TT-BGDĐT ngày 

22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Theo số liệu cung cấp của Ban đại diện cha mẹ trẻ Trong năm học 2022-

2023 ban phụ huynh của lớp, của trường có kêu gọi vận động đến ngày 15/10/2022 

được tổng số tiền là 11.500.000đ ( có số liệu cụ thể kèm theo) 

Phụ huynh Lớp mầm: vận động được 1.000.000 đ  

Phụ huynh Lớp chồi 1: vận động được 1.900.000đ  

Phụ huynh Lớp chồi 2: vận động được 1.000.000đ 

Phụ huynh Lớp Lá 1: vận động được 2.900.000đ 

Phụ huynh Lớp Lá 2: vận động được 2.700.000đ 

Phụ huynh Lớp Lá 3: vận động được 2.000.000đ 

-Việc quản lý   

Số tiền vận động được 11.500.000đ hiện nay do Ban đại diện cha mẹ học 

sinh của trường, lớp quản lý và điều tiết chi, thông qua sự tham mưu của giáo viên 

và Ban giám hiệu.  

Qua cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, lớp thống nhất để 

40% cho Ban đại diện các lớp = 4.600.000đ.  Còn 60% do Ban đại diện trường giữ 

= 6.900.000đ. Ban đại diện thực hiện kế hoạch chi theo Thông tư 55 quy định. 

- Sử dụng:  

Đến  thời điểm này Ban đại diện cha mẹ trẻ chưa thực hiện chi   

b) Nguồn vận động tài trợ cho giáo dục  

 Nhà trường đã thực hiện nguồn vận động tài trợ cho giáo dục theo Thông tư 

16 /2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018  

Năm học 2022-2023 Nhà trường thực hiện Kế hoạch số 03 ngày 01/9/2022 

của Trường mẫu giáo Sen Hồng về việc vận động tài trợ và đã được Phòng giáo 

dục- Đào tạo ban hành văn bản số 48/PGDĐT ngày 13/9/2022 về việc  phê duyệt  

Kế hoạch vận động tài trợ của Trường mẫu giáo Sen Hồng năm học 2022-2023. 

Trên cơ sở đó nhà trường  cùng Ban đại diện cha mẹ trẻ phát động, kêu gọi 

phụ huynh, doanh nghiệp …ủng hộ. Đến  thời điểm này nhà trường đã tiếp nhận  

được tiền mặt 21.400.000 đ có hồ sơ  kèm theo.  
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Phụ huynh Lớp mầm:  vận động được 2.000.000 đ  

Phụ huynh Lớp chồi 1: vận động được 4.300.000 đ  

Phụ huynh Lớp chồi 2: vận động được 1.900.000 đ  

Phụ huynh Lớp lá 1: vận động được 5.800.000 đ  

Phụ huynh Lớp lá 2: vận động được 5.400.000 đ  

Phụ huynh Lớp lá 3: vận động được 2.000.000 đ  

- Quản lý:  

  Nhà trường thành lập tổ tiếp nhận, sau khi tiếp nhận nhà trường gởi vào tài 

khoản của trường  

- Sử dụng:  

Đến nay kinh phí chưa sử dụng,  Nhà trường dự kiến chi theo Kế hoạch đề 

ra như: làm thêm mái che nhà ăn nếu kinh phí còn thì mua thêm đồ chơi cho trẻ ở 

khu vận động nhưng đến nay chưa hết thời gian vận động tài trợ nên nhà trường 

chưa thực hiện chi, dự kiến  khoản cuối tháng 10 sẽ hoàn thành phần việc theo Kế 

hoạch đề ra. 

Sau khi chi xong nhà trường trình chứng từ chi đến PGD quyết toán và công 

khai đến phụ huynh củng như những cá nhân tài trợ được biết biết theo Thông tư 

số 36/2017/TT-BGDĐT quy định. 

c) Kiến nghị, đề xuất: 

Không có  

 Trên đây là một số nội dung báo cáo của Trường mẫu giáo Sen Hồng theo 

Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau./. 

Nơi nhận:  

-Ban Văn hoá-XH-HĐND tỉnh; 

-PGDĐT Đầm Dơi;                                                                                             

-Lưu: VT.                                                                         

 

 

                                         HIỆU TRƯỞNG   

 

 

 

                                       Nguyễn Hồng Nga 
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