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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện một số nội dung trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo  

(Theo nội dung Công văn số 698/PGDĐT ngày 10/10/2022 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Cà Mau) 

------------ 

Thực hiện Công văn số 698/PGDĐT ngày 10/10/2022 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Cà Mau 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. 

Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu báo cáo cụ thể các nội dung như sau: 

A. Khái quát tình hình chung 

1. Khái quát chung 

Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu tọa lạc tại địa chỉ tại số 268 Nguyễn 

Trung Trực, Phường 8, thành phố Cà Mau có diện tích là 11 461m2. Trước năm 1975 

Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu mang tên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, từ 

năm 1975 đến năm 1993 là Trường Phổ thông cơ sở Phường 8, từ năm 1993 đến năm 

2002 là Trường Tiểu học Phường 8/2, từ ngày 05/08/2002 đến nay là Trường Tiểu 

học Nguyễn Đình Chiểu.  

           Trong những năm qua cùng với sự đổi mới và phát triển của đất nước trong đó 

có ngành giáo dục, Trường TH Nguyễn Đình Chiểu ngày càng khẳng định được 

thương hiệu của mình trong các trường tiểu học, chất lượng giáo dục ngày càng cao, 

đáp ứng niềm tin tưởng của phụ huynh và nhân dân. 

Chức năng nhiệm vụ của trường được thực hiện theo Điều lệ trường Tiểu học 

ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Nhà trường có 60/48 CB, GV, NV (biên chế 59/48 và hợp đồng 1/0). Trong 

đó: cán bộ quản lý 3/1;  giáo viên 54/46 ; nhân viên 3/1 nữ.  

TT Khối Số lớp Tổng số HS đầu năm Bán trú Ghi chú 

1 Khối 1 7 317/167 7 lớp - 236  

2 Khối 2 6 294/122 6 lớp - 196  

3 Khối 3 8 332/137 5 lớp - 195  

4 Khối 4 9 409/185   

5 Khối 5 9 395/187   

 Tổng 39 1746/798 18 lớp - 627  

- Số phòng học: 34 
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- Số phòng hiệu bộ (Văn phòng, Phòng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Y tế, 

Truyền thống, Bảo vệ,...): 6  

- Số phòng chức năng (Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, HĐ Đội, Thư viện, Thiết bị, 

nhà đa năng): 7  

- Số phòng khác (Phòng nghỉ HS bán trú,...): 2  

- Trang thiết bị dạy học: Cơ bản đáp ứng công tác dạy và học. 

- Bàn ghế: giáo viên: 34 bộ; học sinh: 760 bộ. 

- Khu vệ sinh: 03 khu vệ sinh của học sinh, 01 khu vệ sinh của giáo viên. 

2. Những thuận lợi, khó khăn 

* Thuận lợi 

Trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền 

địa phương và nhất là sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của Ban đại diện CMHS trường, 

lớp. Được sự chỉ đạo sâu sát và trực tiếp của Phòng GD&ĐT thành phố Cà Mau, sự 

đồng thuận của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, sự tín nhiệm của học sinh và phụ 

huynh học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đa số có độ tuổi ở độ “chín” của nghề, đa 

số đạt trình độ chuẩn, nhiệt tình, trách nhiệm cao, được đào tạo cơ bản, có năng lực 

chuyên môn và kĩ năng sư phạm khá tốt. 

- Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đã làm chuyển biến 

tốt về nhận thức của đa số cha mẹ học sinh, của nhân dân về giáo dục, các lực lượng 

xã hội đã quan tâm hơn, tích cực tham gia đóng góp về vật chất và tinh thần vào mọi 

hoạt động của nhà trường, từ đó trường đã tạo được niềm tin yêu đối với các cấp lãnh 

đạo địa phương, các ngành chức năng và nhân dân trên địa bàn. 

- Cơ sở vật chất ngày càng khang trang, sạch đẹp. 

- Có sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh trong địa phương và các 

vùng phụ cận. 

- Chất lượng giáo dục có hướng phát triển nhanh. 

*Khó khăn: 

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Còn số ít giáo viên trình độ đào tạo chưa đạt chuẩn 

theo quy định, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chưa cao. Số lượng 

còn thiếu so với định mức. 

- Trường còn thiếu một số giáo viên, nhân viên theo yêu cầu (văn thư, công nghệ 

thông tin). 

- Cơ sở vật chất: Còn thiếu so với quy định, chưa đồng bộ; một số bàn ghế 

chưa đạt chuẩn. Trường còn thiếu các phòng chức năng đúng chuẩn và một số phòng  

(Phòng ngoại ngữ, Phòng Khoa học - Công nghệ, Phòng tư vấn HĐ, Hỗ trợ KT, 

Phòng truyền thống, Nhà kho). 

- Một số phụ huynh học sinh điều kiện kinh tế còn khó khăn, bên cạnh đó cũng 

còn một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình, sự phối hợp 

với giáo viên, nhà trường đôi lúc chưa thường xuyên. 
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- Sĩ số học sinh bình quân /lớp chưa đảm bảo theo quy định. 

B. Nội dung 

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 

a. Các văn bản hướng dẫn 

* Trung ương:  

- Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ GD&ĐT về thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ GDĐT 

ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 

24/01/2019 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ 

thông. 

 - Công văn số 4185/BGDĐT-VP ngày 29/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023. 

* Cấp tỉnh:  

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau về 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 GD&ĐT Cà Mau 

về việc thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cà Mau về quy đinh 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. 

- Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực 

hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

- Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh Cà Mau về 

việc Phê duyệt đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng 

yêu cầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030. 

- Công văn số 1589/SGDĐT-KHTC ngày 07/6/2022 của Sở GD&ĐT Cà Mau 

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

2023. 

* Cấp thành phố: 

- Công văn số 680/PGDĐT ngày 21/10/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố 

Cà Mau Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 và số 10/2020/NQ-HĐND tỉnh 

Cà Mau. 

- Công văn số 381/PGDĐT ngày 31/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Cà Mau về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo năm học 2022-2023. 
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- Công văn số 575/PGDĐT ngày 29/8/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Cà Mau về hướng dẫn thực hiện Kế hoạch chi tiết thời gian năm học 2022 

- 2023; 

- Kế hoạch số 45/KH-PGDĐT ngày 30/8/2022 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Cà Mau về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2022-

2023; 

-  Công văn số 610/PGDĐT ngày 12/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Cà Mau về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2022-

2023; 

    b) Phương thức triển khai, quán triệt 

- Năm học 2022-2023 nhà trường thực hiện đồng thời hai chương trình giáo dục 

phổ thông, là chương trình hiện hành (CT GDPT 2006 ban hành kèm theo Quyết 

định số 16/2006/QĐ-BGDĐT) đối với các lớp 4, 5 và Chương trình giáo dục phổ 

thông mới (CT GDPT 2018, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT) 

đối với lớp 1, 2, 3. Để triển khai hiệu quả cả hai chương trình, nhà trường tổ chức 

thực hiện chương trình GDPT 2018 theo hướng mở, trong đó quy định tổng số tiết 

trong một năm học cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục. Do đó, khi triển khai thực 

hiện ở lớp 1, 2, 3 nhà trường chủ động bố trí thời gian triển khai kế hoạch giáo dục 

các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học bảo đảm tính khoa học, sư phạm, 

không gây áp lực đối với học sinh. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tập huấn chương 

trình, sách giáo khoa mới, đăng trên trang Web, nhóm zalo trường, bản thông báo 

các thông báo, kế hoạch, văn bản để cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh nắm 

bắt, thực hiện, phối hợp. 

c) Thuận lợi, khó khăn 

* Thuận lợi:  

  - Công nghệ thông tin phát triển, thực hiện số hóa trong hoạt động, có nhiều 

hình thức triển khai, quán triệt tới phụ huynh, nhân dân. Tất cả CB- GV- NV và đa 

số phụ huynh đều có phương tiện: điện thoại thông minh, máy tính,... để truy cập. 

- Nhà trường có lập trang Web để triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị 

quyết, văn bản,... nhanh chóng. 

 - Đa số CB-GV-NV và phụ huynh có quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đến các 

chủ trương, chính sách, văn bản của ngành và phối hợp thực hiện tốt. 

- Tất cả CB-GV-NV và đa số phụ huynh đồng tình trong việc tổ chức tổ chức 

bán trú, các nội dung trong Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND, phương hướng nhiệm 

vụ năm học mới và các khoản thu đầu năm; đặc biệt là đối với phụ huynh, học sinh 

đang theo học lớp 1, 2, 3 (chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018).  

* Khó khăn:  

Một số phụ huynh chưa có điện thoại thông minh, khả năng truy cập Internet còn 

hạn chế, do hoàn cảnh khó khăn nên việc quan tâm tìm hiểu còn  ít. 
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2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 09 (Trong năm học 2020 -2021 và năm học 

2022 - 2023) Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 09. 

      * Kết quả thu, chi:  

     + Năm học 2020 – 2021 (Thực hiện từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2021- 5 tháng) 

    Tổng số học sinh học bán trú: 775 em, trong đó: K1- 251; K2 - 242 ; K3- 189; K4 

- 93. 

      Tổng thu: 2.466.19.000đ, Tổng chi: 2.387.129.838đ, Tồn quỹ: 78.989.162đ 

     + Năm học 2021 – 2022: (Thực hiện từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2022 - 2 tháng) 

     Tổng số học sinh học bán trú: 370 em , trong đó: K1- 186 ; K2 - 184. 

     Tổng thu: 745.398.000đ, Tổng chi: 729.825.112đ, Tồn quỹ:15.572.888 đ. 

        + Năm học 2022– 2023: (Số liệu tháng 9/2022) 

       Tổng số học sinh học bán trú: 627 em, trong đó : K1- 236; K2 - 196; K3- 195; 

       Tổng thu: 551.884.000 đ; Tổng chi: 511.342.717 đ, Tồn quỹ: 40.501.283 đ. 

*Việc quản lý thu, chi, thanh quyết toán: 

      Nhà trường thực hiện mở sổ thu chi đảm bảo các nguyên tắc tài chính, có lưu trữ 

các giấy tờ liên quan. 

     *Việc thực hiện miễn, giảm tiền bán trú: 

    + Năm học 2020 – 2021: Miễn tiền sinh hoạt phí cho 01 em số tiền 240.000đ (Kim 

Quản Thông thuộc Hộ nghèo) 

    + Năm học 2021– 2022: Miễn tiền sinh hoạt phí cho 01 em số tiền 96.000đ  (em 

Kim Quản Thông thuộc Hộ nghèo). 

    + Năm học 2022– 2023: Miễn tiền sinh hoạt phí cho 01 em  (em Kim Quản Thông 

thuộc Hộ nghèo). 

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

      + Thuận lợi:  

      Nhà trường có cơ sở pháp lí để triển khai thực hiện nhất là về việc thu chi từ 

nguồn thỏa thuận của PHHS. 

      + Khó khăn: 

     Việc phân bổ nội dung chi chưa có định mức chi công tác vệ sinh, bảo trì cơ sở 

vật chất trong khi đó nội dung trên là quan trọng để duy trì hiệu quả hoạt động cũng 

như chất lượng nghỉ ngơi của học sinh. 

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

- Về nguồn nhân lực thực hiện (Biên chế, hợp đồng theo đề án được duyệt, số 

lượng hiện có, còn thiếu so với nhu cầu Chương trình, sách giáo khoa mới bao nhiêu, 

thiếu giáo viên dạy môn gì?...). 

+ Biên chế được giao đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động dạy-học, tuy nhiên 
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thực tế nhà trường số lượng giáo viên, nhân viên hiện có chưa theo biên chế được 

giao. 

+ Giáo viên: còn thiếu giáo viên dạy tin học, hiện tại biên chế còn thiếu do giáo 

viên nghỉ hưu và chuyển công tác. 

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị (thực trạng phòng học, phòng thực hành, bàn, 

ghế, thiết bị, trang sách giáo khoa cho học sinh (kể cả học sinh các khối chưa thực 

hiện cải cách) 

+ Thực trạng cơ sở vật chất (phòng học, phòng thực hành, bàn, ghế, thiết bị, trang 

sách giáo khoa cho học sinh) chỉ đảm bảo yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông mới và chương trình giáo dục hiện hành.  

+ Nhà trường chưa có các phòng chức năng theo yêu cầu chương trình GDPT 

2018. 

+ Chưa được cấp thiết bị dạy học cho học sinh khối 2 và khối 3. 

+ Không đủ máy tính để dạy tin học cho học sinh khối 3 (hiện chỉ có 16 máy 

đang sửa chữa bảo dưỡng). 

      - Về Chương trình, nội dung giáo dục theo Chương trình, sách giáo khoa mới. 

Tổ chức lựa chọn, mua sắm, sử dụng sách giáo khoa để chuẩn bị và thực hiện 

chương trình Giáo dục phổ thông mới theo từng năm học (Lớp 1: 2020-2021,  Lớp 

2: 2021-2022 và Lớp 3: 2022-2023) theo hướng dẫn của cấp trên, cụ thể là: 

-  Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh Cà Mau, 

về việc quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau. 

-  Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Cà Mau về 

việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ 

sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm học 2021-2022. 

-  Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Cà Mau về 

việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ 

sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm học 2022-2023.  

-  Kế hoạch số 6335/KH-SGDĐT ngày 16/3/2022 của Sở GD&ĐT tỉnh Cà 

Mau về việc triển khai hoạt động sáng tạo, trải nghiệm khoa học trong ngành giáo 

dục giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

-  Hướng dẫn số 50/HD-PGDĐT ngày 02/12/2019 của Phòng GD&ĐT thành 

phố Cà Mau hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong 

chương trình GDPT 2018 từ năm học 2020-2021. 

- Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn chuẩn bị sẵn sàng các điều 

kiện cho việc tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng từ năm học 

(2020-2021 đến năm học này), tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cốt cán, đội ngũ 

giáo viên, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất,... phục vụ chương trình giáo dục 

phổ thông mới. 
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- Triển khai đến đội ngũ cán bộ giáo viên nắm chắc về bộ khung chương trình 

các môn học, thời lượng, số tiết/môn/tuần, định biên đội ngũ giáo viên các môn đúng 

theo quy định của Bộ GD&ĐT. Chú trọng chỉ đạo đội ngũ giáo viên tham gia các 

lớp tập huấn CTGDPT 2018 (đã tập huấn các Modul 1, 2, 3, 4, 5, 9). 

- Nhà trường đã tiến hành thực hiện giảng dạy theo chương trình GDPT 2018 

lớp 1, 2, 3 và sách giáo khoa mới đúng theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố 

Cà Mau. Khối 4, 5 vẫn giảng dạy theo chương trình GDPT 2006 và SGK cũ. 

Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo Công văn số 2101/SGD ĐT-

MNPT ngày 13/10/2020 của Sở GD&ĐT hướng dẫn dạy học chương tình giáo dục 

địa phương trong trường phổ thông từ năm học 2020-2021. 

- Đánh giá kết quả đạt được: Chương trình giáo dục phổ thông mới đầu tiên được 

xây dựng một cách tổng thể, toàn diện, đồng bộ tất cả các môn học/hoạt động giáo 

dục ở các cấp học, lớp học với định hướng phát triển toàn diện cả phẩm chất, năng 

lực học sinh. Việc chủ động đề xuất chọn lựa bộ sách giáo khoa lớp 1, 2, 3 đầy đủ 

các môn học/hoạt động giáo dục theo CT GDPT 2018 và bảo đảm chất lượng. Nhà 

trường đã chú trọng đổi mới quản trị theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt 

của cơ sở và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên. Giáo viên cơ 

bản đã biết vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm 

phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Việc sử dụng sách giáo khoa và các nguồn 

học liệu, thiết bị dạy học phù hợp với thực tiễn. Kết quả học tập của học sinh lớp 1, 

2 năm vừa qua hoàn thành tốt chương trình theo đúng kế hoạch. 

- Khó khăn, hạn chế, bất cập: 

+ Nhà trường còn thiếu một số phòng chức năng theo yêu cầu chương trình 

GDPT 2018. 

+ Thiếu giáo viên tin học, nhân viên theo định mức. 

+ Chưa được cấp thiết bị dạy học cho học sinh khối 2 và khối 3. 

+ Máy tính để dạy tin học cho học sinh khối 3 được trang bị nhưng vẫn còn thiếu. 

+ Chưa có giáo viên dạy môn tin học (hiện tại nhà trường thỉnh giảng giáo viên 

ngoài nhà trường tham gia giảng dạy). 

- Nguyên nhân:  

Do việc trang bị máy tính để bàn chỉ thực hiện mua sắm tập trung nên nhà trường 

chưa chủ động đầu tư mua sắm để kịp thời phục vụ giảng dạy. 

      - Kiến nghị, đề xuất:  

 + Cung cấp thiết bị, đồ dùng dạy học kịp thời để phục vụ việc giảng dạy. 

 + Tuyển dụng giáo viên, nhân viên để đảm bảo đủ theo yêu cầu. 

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

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các khoản thu đầu năm học: 

+ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau về quy định mức thu một số dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại các 
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trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

+ Công văn số 1589/SGDĐT-KHTC ngày 07/6/2022 của Sở GD&ĐT Cà Mau 

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

2023. 

+ Công văn số 381/PGDĐT ngày 31/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Cà Mau về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo năm học 2022-2023. 

- Các nội dung thu, mức thu, hình thức thu đầu năm học: 

+ Thu tiền dạy bơi: 200.000 đ/HKI (theo thỏa thuận tự nguyện với phụ huynh có 

nhu cầu từ đầu năm). 

+ Thu tiền bán trú: 44.000 đ/ngày (theo thỏa thuận tự nguyện với phụ huynh có 

nhu cầu từ đầu năm). 

+ Thu tiền sổ liên lạc điện tử: 50.000 đ/em/ năm học (tự nguyện). 

+ Thu Bảo hiểm tai nạn 160.000 đ/ em (tự nguyện). 

+ Thu Bảo hiểm y tế học sinh: theo các mức quy địnhcủa Luật Bảo hiểm y tế. 

+ Nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh, thành lập Ban đại diện lớp, trường. Ban 

đại diện lớp, trường phối hợp với giáo viên, Hiệu trưởng dự kiến kế hoạch chi tiêu 

kinh phí được ủng hộ, tài trợ trong năm học đảm bảo theo hướng dẫn quy định. 

- Việc quản lý, sử dụng các khoản thu: Nhà trường thực hiện mở sổ theo dõi thu 

chi, xuất hóa đơn,... và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước theo quy định. 

- Đánh giá kết quả đạt được: Thực hiện được kế hoạch giáo dục theo chương 

trình, giáo dục học sinh phát triển toàn diện. 

- Khó khăn, hạn chế, bất cập:  

Trường diện tích rộng, nhiều phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng, học 

sinh đông nhưng kinh phí cho việc thuê người làm vệ sinh ít khó khăn cho nhà 

trường. Học sinh tiểu học còn nhỏ và đa số trong môi trường gia đình chưa tiếp cận 

lao động khả năng chăm sóc bản thân còn hạn chế. 

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu./. 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT Tp Cà Mau; 

- Lưu: VT.   

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 


