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 BÁO CÁO 

Phục vụ đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 04/10/2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 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 04/10/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau 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. 

 Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển báo cáo cụ thể như sau: 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Quy mô trường, lớp, học sinh  

Trường có 29 lớp với tổng số 1042 học sinh học 2 buổi/ ngày. Trong đó có 14 

lớp bán trú với 509 em học sinh. Cụ thể từng khối lớp như sau:   

- Khối 1: 5 lớp, 177 học sinh 

- Khối 2: 6 lớp, 213 học sinh 

- Khối 3: 5 lớp, 169 học sinh  

- Khối 4: 6 lớp, 229 học sinh  

- Khối 5: 7 lớp, 254 học sinh  

2. Về đội ngũ giáo viên  

- Tổng số viên chức, giáo viên, người lao động trong toàn trường là 55 đồng chí. 

+ Lãnh đạo, quản lý: 03 

+ Giáo viên trong biên chế: 46 

+ Nhân viên: 06  

3. Thuận lợi khó khăn 

- Thuận lợi 

- Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đầm 

Dơi; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, HĐND và UBND Thị trấn Đầm Dơi, sự 

phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể Thị trấn Đầm Dơi. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, tâm 

huyết và có khả năng đáp ứng với công việc được phân công. 



 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường được các cấp, các ngành quan 

tâm đầu tư đầy đủ. 

- Khó khăn 

Điều kiện kinh tế và trình độ nhận thức của nhân dân về điều kiện học tập của con 

em không đồng đều, trong đó một số ít phụ huynh học sinh có hoàn cảnh khó khăn đi làm 

ăn xa không có điều kiện quan tâm chăm lo tới việc học tập của con em mình. 

II. Nội dung theo Kế hoạch 

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

của năm học, Chương trình sách giáo khoa mới và các khoản thu dầu năm học 

2022 – 2023.  

1. 1. Các văn bản liên quan đến nhiệm vụ năm học 

Căn cứ vào Kế hoạch số 39/KH-PGDĐT ngày 22/8/2022 của Phòng GD&ĐT 

huyện Đầm Dơi về chi tiết thời gian năm học 2022 – 2023 nhà trường xây dựng kế 

hoạch 14b/KH-THPNH ngày 25/8/2022 về Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023; 

Căn cứ Công văn số 812/PGDĐT ngày 21/9/2022 của Phòng GD&ĐT huyện Đầm 

Dơi về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2022 – 2023; Kế 

hoạch số 188/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND huyện Đầm Dơi về kế hoạch 

thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 nhà trường xây 

dựng Kế hoạch số 24 /KH-THPNH ngày 03/10/2022 về Kế hoạch Giáo dục và nhiệm 

vụ năm học 2022 – 2023 triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong 

nhà trường thông qua buổi Hội nghị viên chức đầu năm năm học 2022 – 2023.  

1.2. Văn bản liên quan đến CT SGK  

- Căn cứ Công văn số 758/PGDĐT ngày 11/9/2022 của Phòng giáo dục và Đào 

tạo huyện Đầm Dơi về việc thực hiện Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ 

sung Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhà 

trường đã triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường thông 

qua goup Zalo công vụ, mail công vụ. 

1.3. Văn bản liên quan đến thực hiện các khoản thu 

Nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 692/PGDĐT ngày 

22 tháng 8 năm 2022 của Phòng GD&ĐT về việc thu học phí năm học 2022-2023; 

Công văn số 865/PGDĐT ngày 03/10/2022 về tăng cường quản lý, kiểm tra các 

khoản thu đầu năm; hoạt động căn – tin trường học đến toàn thể cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và phụ huynh học sinh trong nhà trường nghiêm túc thực hiện. Đến thời 

điểm hiện tại nhà trường không tổ chức thu bất kỳ khoản thu nào ngoài quy định.  

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 09 (trong năm học 2020 – 2021 và năm 

học 2022 – 2023).  

Do đầu năm học 2020-2021 chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên nhà trường 

thực hiện thu, chi theo sự thỏa thuận giữa nhà trường với phụ huynh các khoản thu, chi 

một số dịch vụ hoạt động bán trú được thực hiện đến ngày 22/01/2021. Sau khi Nghị 



 

quyết 09/NQ-HĐND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 09/10/2020 và có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/01/2021. Nhà trường nghiêm túc thực hiện theo quy định.  

2.1. Kết quả thu, chi trong năm học 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023 

* Năm học 2020 - 2021 

- Tổng thu từ ngày 29/01/2021 đến ngày 07/5/2021 là: 1.555.312.000 đồng (Một 

tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu ba trăm mười hai nghìn đồng). 

- Tổng chi từ ngày 29/01/2021 đến ngày 15/6/2021 là: 1.511.869.286 đồng (một tỷ 

năm trăm mười một triệu tám trăm sáu mươi chín nghìn hai trăm tám mươi sáu đồng).  

- Các khoản thu, chi trên (có chứng từ chi tiết kèm theo). 

- Số tiền còn tồn lại của năm 2020-2021 là: 43.442.714 đồng (chuyển sang năm 

học 2021-2022).  

* Năm học 2021 – 2022  

Các khoản chi công tác chuẩn bị bán trú đầu năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:  

- Chi sửa chữa tiền máy lạnh, ti vi, vệ sinh và sạc ga máy lạnh tổng số tiền: 

19.900.000 đồng.  

- Chi trả sửa kệ dép, kệ tủ kệ để đồ, kệ để cặp số tiền là: 23.542.714 đồng.  

+ Tổng chi trong năm học 2021 – 2022 là: 43.442.714 đồng (số tiền sửa chữa 

này chi từ số tiền tồn của năm học 2020-2021).  

Tuy nhiên do dịch bệnh diễn biến phức tạp nhà trường không tổ chức dạy bán 

trú và cũng không tổ chức thu, chi.  

* Năm học 2022 - 2023 

+ Các khoản vận động tài trợ về trang bị vật dụng, sửa chữa một số vật dụng 

đã bị hư hỏng 

Nhằm để trang bị và sửa chữa một số vật dụng trong phòng học bán trú của khối 

1, 2 mới đăng ký vào học bán trú và sửa chữa một số vật dụng bị hư hỏng trong phòng 

học khối 3, 4, 5 bán trú, ngày 31/8/2022 nhà trường có tổ chức họp đối thoại với phụ 

huynh 14 lớp bán trú đầu năm học để xin ý kiến về việc hỗ trợ tăng cường thêm một số 

vật dụng phục vụ cho học sinh khối lớp 1, 2 mới đăng ký vào học bán trú đầu năm học 

2022 – 2023 và sửa chữa một số vật dụng  trong phòng học bán trú của các lớp khối 3, 

4, 5. Qua các ý kiến trao đổi của nhà trường phụ huynh thống nhất đề xuất nhà trường 

tổ chức vận động theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân, để phụ huynh cùng tham gia đóng góp, tài trợ.  

Ngày 09/9/2022 nhà trường xây dựng Kế hoạch số 15/KH-THPNH, Tờ trình 

số 27/TTr-THPNH ngày 27/9/2022 về việc xin tổ chức vận động tài trợ sửa chữa 

một số vật dụng trong phòng học của học sinh bán trú lớp 3, 4, 5 và trang bị một số 

vật dụng phòng học của học sinh bán trú lớp 1, 2 mới đăng ký vào học bán trú,  được 

Phòng Giáo dục và Dào tạo huyện Đầm Dơi thống nhất theo Công văn số 46/PGDĐT 

ngày 13/9/2022 và đã tổ chức vận động được số tiền 92.950.000 đồng (chín mươi 



 

hai triệu chín trăm năm chục nghìn đồng) nhà trường cũng đã ra quyết định thành 

lập tổ tiếp nhận tài trợ với thành phần đúng theo quy định tại Điều 6 Thông tư 

16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018. Đồng thời nhà trường đã mở tài khoản tại 

ngân hàng Sacombank để nộp các khoản tài trợ bằng tiền mặt vào tài khoản theo quy 

định và thực hiện chi lắp đặt ti vi, mua bàn ghế, sửa chữa các vật dụng bị hư hỏng 

đúng theo Kế hoạch đề ra và đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo quy định.  

Tiếp đó theo nhu cầu của phụ huynh do số lượng học sinh lớp bán trú quá đông, 

thời tiết nóng nực các em không ngủ, nghỉ trưa được nên phụ huynh 06 lớp bán trú (khối 

1 và khối 2) mỗi lớp xin trang bị 02 máy điều hòa, ngày 26/9/2022 nhà trường xây dựng 

Kế hoạch số 20a/KH-THPNH ngày 26/9/2022, Tờ trình số 28/TTr-THPNH ngày 

26/9/2022 về việc xin tổ chức vận động tài trợ giáo dục để gắn 12 máy điều hoà cho 6 

phòng học bán trú năm học 2022-2023 và đã được Phòng Giáo dục và đào tạo huyện 

Đầm Dơi phê duyệt theo Công văn số 52/PGDĐT ngày 26/9/2022 nhà trường đã tiến 

hành vận động đến thời điểm hiện tại số tiền vận động được là 98.890.000 đồng (chín 

mươi tám triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng) số tiền này nhà trường cũng đã nộp vào 

tài khoản của nhà trường, hiện tại nhà trường đã lắp đặt máy điều hòa cho 06 lớp 1, 2 bán 

trú và đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo quy định. 

Các khoản tài trợ nêu trên nhà trường sẽ sử dụng đúng theo Kế hoạch đã đề ra 

và sẽ báo cáo, thanh quyết toán, niêm yết công khai đúng theo quy định của Nhà nước.  

+ Về thu, chi tiền ăn của học sinh bán trú 

- Tổng thu từ ngày 12/9/2022 đến ngày 14/9/2022 tổng số tiền là: 896.100.000 

đồng (tám trăm chín mươi sáu triệu một trăm nghìn đồng) số tiền này đã nộp vào 

tài khoản của nhà trường mở tại ngân hàng Sacombank huyện Đầm Dơi).  

- Tổng đã chi đến ngày 20/10/2022 là: 428.076.543 đồng (có chứng từ chi tiết 

kèm theo). 

2.2. Việc quản lý thu, chi, thanh quyết toán 

Nhà trường thực hiện quản lý thu, chi, thanh quyết toán đúng theo quy định và 

có công khai đến phụ huynh học sinh. (có hồ sơ lưu trữ kèm theo).  

2.3. Việc thực hiện miễn, giảm tiền bán trú 

Đối với học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh khuyết tật học hòa 

nhập, học sinh là con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, 

con bệnh binh nhà trường thực hiện nghiêm túc theo quy định của Chính phủ được 

miễn tiền sinh hoạt quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm b, khoản 2 của Nghị quyết 

số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau là 

giảm 3.000đ/em x 20 ngày thực học trong 01 tháng là 60.000đ/tháng. Trong năm 

học 2020-2021 nhà trường có 05 học sinh học bán trú thuộc đối tượng hộ nghèo, cận 

nghèo. Trong đó: Hộ nghèo 02 em, cận nghèo 03 em. Năm học 2022 – 2023 nhà 

trường có 05 học sinh học bán trú thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó: 

Hộ nghèo 03 em, cận nghèo 02 em. 

2.4. Những thuận lợi trong việc thực hiện tổ chức thực hiện Nghị quyết 09 



 

Văn bản quy định rõ ràng, cụ thể, chi tiết mức thu, chi từng khoản một số dịch 

vụ hoạt động bán trú; văn bản dễ thực hiện.  

2.5. Những khó khăn, bất cập trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 09:  

Văn bản không quy định mức thu đầu vào của học sinh vì vậy để trang bị vật 

dụng cũng như sửa chữa các vật dụng bị hư hỏng trong phòng học bán trú phải tổ 

chức vận động theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thì phụ huynh sẽ tài trợ theo mức tự 

nguyện trong khi đó tất cả học sinh vào học bán trú đều phải sử dụng và thụ hưởng 

tất cả các vật dụng như nhau, nhưng mức đóng của phụ huynh lại chênh lệch nhau, 

có phụ huynh đóng nhiều, phụ huynh đóng ít chính vì thế việc việc trang bị các vật 

dụng và sửa chữa phòng học bán trú  gặp rất nhiều khó khăn.  

2.6. Đề xuất, kiến nghị  

- Rất mong các cấp lãnh đạo xem xét cho ấn định mức thu đầu vào của học 

sinh bán trú.   

- Đối với trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển có tổ chức dạy bán trú nhưng 

không có bếp nấu ăn tại trường phải hợp đồng nấu ăn với cơ sở nấu ăn ở bên ngoài.  

- Có một số ý kiến việc chọn cơ sở nấu ăn phải tổ chức đấu thầu. Nhà trường 

không biết quy trình và hình thức tổ chức đấu thầu như thế nào xin ý kiến chỉ đạo 

hướng dẫn cụ thể của các cấp lãnh đạo.  

3. Về các khoản thu đầu năm học 2022 – 2023.  

Nhà trường triển khai và nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp 

trên quy định về các khoản thu. Đến thời điểm hiện tại trường không có cán bộ giáo 

viên, nhân viên cũng như phụ huynh học sinh tổ chức thu khoản nào ngoài quy định.  

Đầu năm học nhà trường có tổ chức tiền Bảo hiểm y tế đối với học sinh lớp 1 

và một số học sinh mới chuyển đến chưa tham gia bảo hiểm y tế: Tổng 152 em tham 

gia với tổng số tiền 73.788.525 đồng. Số tiền này nhà trường đã nộp về bảo hiểm xã 

hội huyện Đầm Dơi để làm thẻ BHYT cho học sinh.  

Đầu năm học nhà trường có giao giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức họp phụ 

huynh bầu chi hội trưởng, chi hội phó và triển khai  thực hiện nghiêm túc theo Thông 

tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ giáo dục và Đào tào tạo về việc 

ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Ngoài ra trong buổi hội nghị Ban đại 

diện cha mẹ học sinh nhà trường có quán triệt việc vận động các khoản thu, quản lý, 

sử dụng kinh phí của Ban đại diện phải đảm bảo thực hiện nghiêm theo Điều 10 Thông 

tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 cũng như chi hội các lớp không được lạm 

dụng tự đặt ra các khoản thu nào ngoài quy định.   

Trên đây là báo cáo một số nội dung theo Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 

04/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 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 

của trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển.        

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 

 - Đoàn kiểm tra (để bc);  

 - BGH nhà trường;  

 - Lưu VT.              

                

          Nguyễn Thị Ngọc Tươi 

 


