
  

PHÒNG GD&ĐT TRẦN VĂN THỜI 

TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH LỘC 

Số: 76/BC- MNKL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

           Khánh Lộc, ngày 18 tháng 10 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện một số nội dung trên lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo trong trường mầm non Khánh Lộc 

 

Thực hiện kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 4 tháng 10 năm 2022 của Ban 

Văn hóa – Xã hội 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 tình hình thực tế tại trường mầm non Khánh Lộc.  

Nay trường mầm non Khánh Lộc xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện một số nội dung trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại nhà trường như sau: 

1. Nội dung khảo sát 

1.1.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 đầu năm 

học 2022-2023: 

-Tên các văn bản của trung ương, tỉnh, cấp huyện. 

Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 10 năm 2020 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. 

Công văn số 2153/ BGDĐT-KHTC ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo 

Dục Và Đào Tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đạo 

tạo năm học 2022 2023. 

Công văn số 3179/ UBND-KGVX ngày 27 tháng 5 năm 2022 của ủy ban 

nhân dân tỉnh cà mau về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giải pháp năm học 2022 

2023. 

Công văn số 1589/SGDĐT-KHTH  ngày 07 tháng 6 năm 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 433/ PGDĐT  ngày 09 tháng 6 năm 2022  của Phòng 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 2741/ BGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo 

Dục Và Đào Tạo về việc hướng dẫn thanh toán học phí theo phương thức không 

dùng tiền mặt. 

Công văn số 5770/ UBND-KGVX ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân Tỉnh cà mau về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giải pháp năm học 

2022 2023. 



Kế hoạch số 2511/ KH-SGDDT ngày 5 tháng 9 năm 2022 về việc thực hiện 

phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của sở giáo dục và Đào 

tạo tỉnh cà mau. 

Kế kế hoạch số 33/KH-PGDDT ngày 7 tháng 9 năm 2022 về phương hướng 

nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của phòng giáo dục và Đào tạo huyện 

Trần Văn thời. 

- Phương thức triển khai quán triệt:  

Sau khi tiếp thu các văn bản của Bộ, Tỉnh, Sở giáo dục và Đào tạo, phòng 

giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời, trường mầm non Khánh Lộc nghiêm 

túc triển khai thực hiện đồng thời triển khai sâu rộng đến cán bộ giáo viên nhân 

viên trong nhà trường để nghiêm túc thực hiện. Hình thức triển khai thông qua các 

buổi họp hoặc qua gmail, zalo…Một số văn bản in ra gởi cho các cô dán trước lớp 

tuyên truyền cho phụ huynh. 

-Thuận lợi: 

Triển khai kịp thời cụ thể chính xác các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các cô 

khi tiếp thu văn bản bằng nhiều hình thức thì nghiên cứu những vấn đề chưa rỏ thì 

trao đổi để năm nội dung đầy đủ hơn. Hiện nay ứng dụng công nghệ thông tin nên 

việc triển khai văn bản chỉ đạo được thuận lợi, nhanh chóng, rỏ ràng, đầy đủ. 

- Khó khăn: Những văn bản khi triển khai đến người dân thường thông qua 

nội dung cuộc họp, qua tuyên truyền các lớp, qua zalo nhưng việc nghiên cứu của 

phụ huynh chưa mang hiệu quả cao.  

- Đánh giá sự đồng thuận của giáo viên, học sinh, phụ huynh: 

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc nội dung các văn 

bản chỉ đạo cấp trên, trẻ biết nghe lời và thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên 

như đội mũ bảo hiểm khi đi đường, đeo khẩu trang, rữa tay...Phụ huynh đồng thuận 

trong việc thực hiện chế độ, chính sách, quy định của trường, cấp trên. 

1.2. Kết quả thực hiện nghị quyết số 09/NQ- HĐND  ngày 9 tháng 10 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu một số dịch vụ 

phục vụ hoạt động bán trú trong trường mầm non phổ thông trên địa bàn 

tỉnh cà mau trong năm học 2020-2021 và năm học 2022-2023.  

- Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị Quyết 09. 

Trường mầm non Khánh Lộc chưa thực hiện tổ chức bán trú nên chưa áp 

dụng thực hiện nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh cà mau. 

Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết 09: 

Công văn số 1431/PGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của phòng giáo dục 

và Đào tạo huyện Trần Văn thời về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 

09/2020/NQ- HĐND  ngày 9 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Kết quả thu chi năm học 2020-2021. 

+Trường mầm non Khánh Lộc thực hiện theo Nghị Quyết 09/2000 /NQ-

HĐND ngày 9/10/200 của HĐND tỉnh từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 5/2021. 

* Mức thu tiền ăn cho trẻ 34.000/trẻ/ngày.  

 Trong đó: Tiền ăn 1 trẻ/ngày 27.000 đồng (Ăn 01 bưa chính, 02 bữa phụ là 

ăn sáng và ăn xế). 



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

   Tiền phục vụ cho trẻ ăn sáng: 4.000 đồng/trẻ/ngày học. 

• Thu –chi: 

+ Tháng 1/2021: Tổng thu: Từ ngày 04/01/2021 đến 29/01/2021 Thu 20 

ngày. Mức thu 34.000 đồng/trẻ/ngày. 

 

Nội dung thu - chi Thu  Chi Tồn 
Ghi 

chú 

Số dư tháng trước mang sang   16.400.000  

-Thu tiền ăn của trẻ trong tháng 1/2021. 

3.662  xuất x 34.000 
110.561.000    

-Chi tiền ăn của trẻ trong tháng 1/2021 : 

3.189 xuất x 27.000 
 86.205.530   

-Chi tiền điện tháng 1/2021  1.767.909   

-Chi tiền nước uống+lộc nước tháng 

1/2021. 
 7.700.000   

-Chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên. 3.189 xuất x 4.000 
 12.756.000   

                                                              

Tổng 
110.561.000 108.429.439 18.531.561  

+ Tháng 2/2021: Tổng thu: Từ ngày 01/02/2021 đến 28/02/2021 Thu 10 

ngày. Mức thu 34.000 đồng/trẻ/ngày. 

 

Nội dung thu - chi Thu  Chi Tồn 
Ghi 

chú 

Số dư tháng trước mang sang   18.531.561  

-Thu tiền ăn của trẻ trong tháng 2/2021. 

1832  xuất x 34.000 
46.047.000    

-Chi tiền ăn của trẻ trong tháng 2/2021 : 

1.538 xuất x 27.000 
 41.490.900   

-Chi tiền điện tháng 2/2021  1.581.703   

-Chi tiền nước uống+lộc nước tháng 

2/2021. 
 2.850.000   

-Chi trả buổi dư của trẻ tháng 2/2021.(1 bé)  500.000   

-Chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên. 1.538 x 4.000 
 6.152.000   

                                                              

Tổng 
46.047.000 52.574.603 12.003.958  

+ Tháng 3/2021: Tổng thu: Từ ngày 01/03/2021 đến 31/03/2021 Thu 23 

ngày. Mức thu 34.000 đồng/trẻ/ngày. 

 

Nội dung thu - chi Thu  Chi Tồn 
Ghi 

chú 

Số dư tháng trước mang sang   12.003.958  

-Thu tiền ăn của trẻ trong tháng 3/2021. 131.311.000    



4135  xuất x 34.000 

-Chi tiền ăn của trẻ trong tháng 3/2021 : 

3.586 xuất x 27.000 
 96.796.760   

-Chi tiền điện tháng 3/2021  1.330.639   

-Chi tiền nước uống+lộc nước tháng 

3/2021. 
 9.150.000   

-Chi trả buổi dư của trẻ tháng 3/2021(3 trẻ)  477.000   

-Chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên. 3.586 x 4.000 
 14.344.000   

                                                              

Tổng 
131.311.000 122.098.399 21.216.559  

+ Tháng 4/2021: Tổng thu: Từ ngày 01/04/2021 đến 29/04/2021 Thu 21 

ngày. Mức thu 34.000 đồng/trẻ/ngày. 

 

Nội dung thu - chi Thu  Chi Tồn 
Ghi 

chú 

Số dư tháng trước mang sang   21.216.559  

-Thu tiền ăn của trẻ trong tháng 4/2021. 

3.708  xuất x 34.000 
108.222.000    

-Chi tiền ăn của trẻ trong tháng 4/2021 : 

3.048 xuất x 27.000 
 82.276.700   

-Chi tiền điện tháng 4/2021  2.226.101   

-Chi tiền nước uống+lộc nước tháng 

4/2021. 
 6.800.000   

-Chi trả buổi dư của trẻ tháng 4/2021.(1 

trẻ) 
 340.000   

-Chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên. 3.048 x 4.000 
 12.192.000   

                                                              

Tổng 
108.222.000 103.834.801 25.603.758  

+ Tháng 5/2021: Tổng thu: Từ ngày 04/05/2021 đến 21/05/2021 Thu 14 

ngày. Mức thu 34.000 đồng/trẻ/ngày. 

 

Nội dung thu - chi Thu  Chi Tồn 
Ghi 

chú 

Số dư tháng trước mang sang   25.603.758  

-Thu tiền ăn của trẻ trong tháng 5/2021. 

2.326  xuất x 34.000 
56.508.000    

-Chi tiền ăn của trẻ trong tháng 5/2021 : 

1.362 xuất x 27.000 
 36.571.100   

-Chi tiền điện tháng 5/2021  2.106.845   

-Chi tiền nước uống+lộc nước tháng 

5/2021. 
 2.550.000   

-Chi trả buổi dư của trẻ tháng 5/2021. 

 962 xuất x 34.000 
 35.048.000   

-Chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên,  5.448.000   



nhân viên. 1.362 x 4.000 

                                                              

Tổng 
56.508.000 81.723.945 387.813  

NĂM HỌC 2022-2023 

+Trường mầm non Khánh Lộc thực hiện theo Nghị Quyết 09/2000 /NQ-

HĐND ngày 9/10/200 của HĐND tỉnh từ tháng 09 năm 2022. 

+ Tháng 9/2022: Tổng thu: Từ ngày 06/09/2022 đến 30/9/2022 Thu 19 ngày. 

Mức thu 34.000 đồng/trẻ/ngày. 

 

Nội dung thu - chi Thu  Chi Tồn 
Ghi 

chú 

-Thu tiền ăn của trẻ trong tháng 9/2022. 

3.012  xuất x 34.000 
102.408.000    

-Chi tiền ăn của trẻ trong tháng 9/2022 : 

2.538 xuất x 27.000 
 68.526.000   

-Chi tiền điện tháng 9/2022  1.183.196   

-Chi tiền nước uống+lộc nước tháng 

9/2022. 
 5.250.000   

-Chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên. 2.538 x 4.000 
 10.152.000   

                                                              

Tổng 
102.408.000 85.111.196 17.296.804  

 Tháng 10/2022 đang thực hiện chưa thu được hết tiền ăn. 

- Việc quản lý thu, chi thanh quyết toán. 

Trường mầm non Khánh Lộc thu tiền ăn của trẻ thu theo tháng, phụ huynh 

đóng tiền ăn vào đầu tháng từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng. Thủ quỹ thu tiền ăn 

có danh sách thu tiền của trẻ từng lớp, có thể hiện số ngày thu và số tiền phải đóng, 

khi thu thì ra phiếu thu cho phụ huynh. 

Chi thực hiện chi theo quy định, tiền ăn của trẻ thu 27.000/trẻ/ngày; hằng 

ngày kế toán tính tiền ăn của trẻ vào phiếu công khai tài chính và chi hết tiền ăn 

trong ngày. Hàng tuần chi trả tiền thực phẩm, thịt, cá, mực… cho các chủ cở sở 

cung cấp thực phẩm. Tiền ga, gia vị , gạo cuối tháng thanh toán 1 lần. 

Tiền Điện, nước thanh toán theo hóa đơn cung cấp cho các lớp. 

Cuối tháng giáo viên chủ nhiệm các lớp lên tính tiền ăn, đối chiếu xuất ăn 

của trẻ. Kế toán tổng hợp xuất ăn toàn trường, tính tiền ăn của trẻ, cân đối các 

khoản thu chi trong tháng, riêng số buổi dư của trẻ tháng này chuyển sang tháng 

kế tiếp trừ vào tiền ăn tháng tiếp theo.  

Trong năm học nếu trẻ nào rút hồ sơ chuyển đi thì kế toán làm thủ tục cho 

phụ huynh nhận lại tiền ăn còn dư của trẻ. Còn những trẻ đang học tại trường thì 

hàng tháng số tiền ăn dư được chuyển sang tháng tiếp theo,  đến khi kết thúc năm 

học thì trường chi trả lại tiền còn dư. 

- Việc thực hiện miễn, giảm tiền bán trú. 

Trường thực hiện miễn, giảm tiền điện, nước và tiền bồi dưỡng cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên cho trẻ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách…theo quy 



định. Do tình hình của địa phương khó khăn không có nguồn vận động từ doanh 

nghiệp, các nhà hảo tâm nên không có kinh phí để thực hiện miễn giảm tiền ăn cho 

trẻ. Trường có đề xuất với lãnh đạo UBND xã, hội khuyến học xã hỗ trợ cho đối 

tượng được miễn giảm theo quy định tiền điện, nước và tiền bồi dưỡng mỗi trẻ 

được nhận 7.000 đồng 1 ngày/ trẻ, tính theo số ngày thực học của trẻ.  

Năm 2021 trường có 2 trẻ hộ cận nghèo được hỗ trợ mỗi trẻ được nhận 

400.000 đồng. 

Năm 2022 trường không có hộ được miễn, hỗ trợ tiền ăn. 

- Những thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 09: 

Trường khi nhận được văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc thực hiện Nghị 

quyết 09. Tiến hành họp phụ huynh triển khai văn bản, tuyên truyền qua zalo của 

các lớp, dán ở góc tuyên truyền được sự đồng thuận của 100% phụ huynh và thực 

hiện tốt việc thu tiền ăn cùng với các khoản điện, nước, bồi dưỡng. 

- Những khó khăn trong việc tổ chức thực hiện Nghị Quyết 09: 

Địa bàn xã Khánh Lộc, lân cận là các xã Khánh Hưng, Khánh Hải điều kiện 

người dân khó khăn, các cháu thường sống với Ông, Bà; nhà cách xa khu vực 

trường thường không có phương tiện đưa rước, chủ yếu nhờ quá giang hàng xóm, 

hoặc đi xe ôm nên trẻ đi học không đảm bảo tỷ lệ chuyên cần; Từ đó việc đóng 

tiền ăn đối với những trẻ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thường thu không đúng 

quy định. Phải điều chỉnh phiếu thu do trẻ không có tiền đóng cả tháng, thường 

xuyên nghĩ học, khi đi học lại thì học bao nhiêu ngày đóng tiền bấy nhiêu ngày. 

Do đó khi vào sổ sách gặp khó khăn, phải điều chỉnh số thu trong tháng. 

1.3. Kết quả thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới. 

Trường mầm non Không có. 

1.4. Về các khoản thu đầu năm học 2022-2023 

- Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các khoản thu đầu năm học 

Công văn số 1589/SGDDT -KHTC ngày 7 tháng 6 năm 2022, công văn số 

2560/SGDDT -MNPT ngày 9 tháng 9 năm 2022 về việc chỉ đạo chấn chỉnh việc 

thực hiện các khoản thu đầu năm học thực hiện các khoản thu đầu năm học. 

-Các nội dung thu, mức thu, hình thức thu đầu năm học ( trong đó nêu rõ các 

khoản thu của nhà trường và các khoản thu từ vận động của ban đại diện cha mẹ 

học sinh) 

Năm học 2022-2023  trường mầm non Khánh Lộc chỉ thu tiền ăn của trẻ 

thực hiện theo Nghị quyết 09. 

Nhà trường có thu hộ phụ huynh tiền mua dụng cụ học tập, sổ sách phục vụ 

cho trẻ, cụ thể theo từng từng khối lớp riêng. Về khoản này được sự thống nhất của 

phụ huynh, đầu năm trường có cho phụ huynh đăng ký ai có nhu cầu thì đăng ký, 

nếu không thì phụ huynh tự mua đem lại nhưng phải gióng mẫu của trường theo 

quy định. 

Ngoài ra trường không thu khoản nào khác. 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả triển khai thực hiện một số nội dung 

trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại trường mầm non Khánh Lộc kính trình Ban 

Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh. 



Nơi nhận:     

- Phòng GDĐT (b/c);  

- Lưu: VT 
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