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KẾT LUẬN
Về việc thanh tra, kiểm tra “Cơ sở vật chất, thu chi phục vụ
người học năm học 2020 – 2021”
Thực hiện Công văn số 862/TTr-NV2 ngày 11/9/2020 của Thanh tra Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đầu năm
học 2020 – 2021; Thanh tra Sở GDĐT đã tham mưu Giám đốc Sở GDĐT ban hành
Quyết định số 567/QĐ-SGDĐT ngày 22/9/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) Gia Lai về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra “Cơ sở vật chất,
thu chi phục vụ người học năm học 2020 – 2021”.
Từ ngày 29/9/2020 đến ngày 09/10/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh
tra tại 07 cơ sở giáo dục thuộc thị xã AYun Pa, gồm: 01 trường THPT (THPT Lê
Thánh Tông), 02 trường THCS (THCS Nguyễn Huệ và THCS Trần Hưng Đạo), 02
trường Tiểu học (trường Tiểu học Nay Der, trường Tiểu học Võ Thị Sáu), 02
trường Mầm non (trường Mầm non Họa Mi, trường Mầm non Hoa Sen). Kết quả
cụ thể như sau:
A. CÔNG TÁC KIỂM TRA CƠ SỞ VẬT CHẤT
I. Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo
Các trường được thanh tra đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của
cấp trên như: Công văn số 1833/SGDĐT-VP ngày 02/11/2018 của Sở GDĐT tỉnh
Gia Lai về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề “Trường xanh - sạch - đẹp
- an toàn” từ năm học 2018 – 2019; Công văn số 3036/VP-KGVX ngày 09/9/2020
của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc kiểm tra, rà soát cơ sở vật
chất, trường lớp học đầu năm 2020 – 2021; Công văn số 1647/SGDĐT-KHTC
ngày 15/9/2020 của Sở GDĐT tỉnh Gia Lai về việc kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất,
trường lớp học đầu năm 2020 – 2021 và các văn bản khác có liên quan.
II. Công tác quản lý cơ sở vật chất của nhà trường
100% các trường được thanh kiểm tra có khuôn viên sạch đẹp, tường bao
kiên cố, cổng trường thuận tiện ra vào, các công trình trong trường được bố trí hợp
lí.
Nhà trường đảm bảo các loại phòng phục vụ cho công tác quản lý, phòng
Hội đồng sư phạm, phòng làm việc của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, phòng
truyền thống – Đoàn Đội, phòng kế toán, phòng thư viện, phòng y tế, phòng bảo
vệ…

2

Phòng học và các phòng chức năng phục vụ dạy học, phòng máy tính, phòng
máy chiếu, phòng thí nghiệm, nhà đa năng… đảm bảo để phục vụ cho công tác dạy
và học của giáo viên và học sinh.
Các khu phục vụ hoạt động khác như: sân trường, căn tin, khu vệ sinh của
giáo viên và học sinh đảm bảo sạch sẽ.
III. Nhận xét, đánh giá
1. Ưu điểm
Qua kiểm tra thực tế, các đơn vị nêu trên đã triển khai đến toàn thể cán bộ,
giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn
của các cấp về việc báo cáo cơ sở vật chất, trường lớp học của đơn vị đầu năm học
2020 – 2021 đúng qui định.
Các trường THPT, THCS, TH, MN được thanh tra đã lưu trữ đầy đủ hồ sơ
theo qui định; công tác quản lý cơ sở vật chất của nhà trường được thực hiện
đúng, đảm bảo an toàn trường học.
2. Tồn tại: không
B. CÔNG TÁC THU CHI PHỤC VỤ NGƯỜI HỌC NĂM HỌC 2020 2021
I. Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp đề cập đến việc thu
chi phục vụ người học năm học 2020 - 2021
Hiệu trưởng các trường được thanh tra đã triển khai thực hiện các văn bản
như:
- Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
- Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế
và Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học;
- 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;
- Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
Gia Lai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày
16 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định giá dịch vụ trông
giữ xe trên địa bàn tỉnh;
- Công văn số 671/BHXH-QLT, ngày 23/7/2019 của BHXH tỉnh Gia Lai về
việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020;
- Công văn số 1445/SGDĐT-KHTC ngày 04/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Gia Lai về việc các khoản thu trong trường học công lập năm học 20192020;
- Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học
2019 - 2020; 2020 - 2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020;
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- Công văn số 1737/UBND-KGVX ngày 21/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Gia Lai về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên;
- Công văn số 885/SGDĐT-KHTC ngày 27/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào
tạo Gia Lai về việc thực hiện các khoản thu sự nghiệp trong cơ sở giáo dục công
lập;
- Công văn số 3281/BGDĐT-KHTC ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020 – 2021 và đảm
bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới;
- Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia
Lai về việc Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;
học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia
Lai năm học 2020 – 2021;
- Công văn số 3401/BGDĐT-GDTH ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong trường tiểu
học;
- Công văn số 1655/SGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Gia Lai về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh
viên;
- Công văn số 2005/UBND-KGVX ngày 29/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Gia Lai về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020 – 2021 và
đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình phổ thông mới trên địa bàn tỉnh;
- Công văn số 1797/SGDĐT-KHTC ngày 30/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Gia Lai về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020 –
2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình phổ thông mới trên địa bàn
tỉnh.
II. Công tác tổ chức thu, chi phục vụ người học năm học 2020 - 2021
1. Công tác triển khai các khoản thu, chi đầu năm học 2020 - 2021
Tính đến thời điểm thanh tra, Hiệu trưởng các trường đã tiến hành họp cùng
Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, trong đó thảo luận và triển khai các khoản
thu, chi đầu năm học 2020 - 2021. Các trường đã tiến hành họp giáo viên chủ
nhiệm và cha mẹ học sinh theo từng lớp học, trong cuộc họp đã triển khai thu các
khoản thu đầu năm học 2020 - 2021.
Ngay từ đầu năm học, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch họp cha mẹ học
sinh, xây dựng dự toán thu, chi năm học 2020 - 2021; xây dựng kế hoạch vận động
tài trợ năm học 2020 - 2021.
2. Các khoản thu, chi theo quy định
2.1. Học phí: Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai thu học phí theo đúng
quy định tại Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non,
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giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường
công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2020 – 2021.
2.2. Bảo hiểm y tế (bắt buộc): Ban giám hiệu các trường được thanh tra đã
triển khai thực hiện việc thu BHYT theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày
17/10/2018 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều
của luật Bảo hiểm y tế là đúng. Triển khai thực hiện đúng theo Công văn số
671/BHXH-QLT, ngày 23/7/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai về việc thực
hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020.
2.3. Thu phí trông giữ xe: 100% các trường được thanh tra, kiểm tra không
thực hiện thu tiền trông giữ xe đạp, xe máy của học sinh.
3. Các khoản thu, chi từ nguồn huy động đóng góp của cha mẹ học sinh
Căn cứ biên bản cuộc họp của Hiệu trưởng nhà trường với Ban đại diện cha
mẹ học sinh đầu năm học 2020 - 2021; căn cứ kết quả cuộc họp giáo viên chủ
nhiệm và cha mẹ học sinh theo từng lớp học; căn cứ Nghị quyết số 125/2020/NQHĐND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc
Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào
tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm
học 2020 – 2021 và các văn bản khác có liên quan. Các trường được thanh tra đã
xây dựng dự trù thu, chi các khoản sau:
3.1.

Tiền đóng bổ sung bàn ghế ngủ cho học sinh bán trú lớp 1; tiền mua
ghế ngồi chào cờ của học sinh lớp 6.

3.2.

Tiền cước trả phí tin nhắn Smas (đối với học sinh THCS và THPT)

3.3.

Tiền phô tô giấy kiểm tra, thi, phiếu học tập.

3.4.

Tiền vệ sinh, nước uống.

3.5.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

3.6.

Các khoản tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày
03/8/2018 Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và các văn bản khác có liên quan.

4. Thực hiện công khai, minh bạch
100% các trường được kiểm tra thực hiện công khai theo qui định tại Thông
tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân.
III. Nhận xét, đánh giá
1. Ưu điểm
Đầu năm học, Hiệu trưởng các trường đã họp bàn với Ban đại diện cha mẹ
học sinh năm học 2020 - 2021 trên cơ sở Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC ngày
18/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và
thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019 –
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2020; Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học
2019 - 2020; 2020 - 2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020; Công văn số
3281/BGDĐT-KHTC ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn
chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021 và đảm bảo các điều kiện
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và các văn bản hướng dẫn hiện
hành; tiến hành lập dự trù thu, chi năm học 2020 - 2021. Các trường được thanh
tra, kiểm tra đã triển khai họp cha mẹ học sinh toàn trường và thống nhất thông
qua các khoản thu chi theo đúng quy định hiện hành.
Đa số các trường đều xây dựng kế hoạch thu, chi cụ thể, có quan tâm đến
đối tượng học sinh thuộc diện chính sách, đối tượng học sinh được miễn giảm.
Ban giám hiệu các trường được thanh tra, kiểm tra đang xây dựng kế hoạch
và thực hiện quy trình, thủ tục thu các khoản tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TTBGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về tài trợ
cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Tồn tại
Tại thời điểm thanh tra, kiểm tra, một số trường đã xây dựng kế hoạch thu,
chi nhưng dự toán chưa cụ thể, chi tiết các khoản thu chi năm học 2020 - 2021 theo
quy định tại Mục 3, Điều 5, Chương II của Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày
03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Một số trường triển khai thu khoản xã hội hóa chưa đúng theo quy trình. Tại
Mục 2, Điều 5, Chương II của Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT quy định Kế
hoạch vận động tài trợ của các cơ sở giáo dục MN, TH, THCS phải được phòng
giáo dục và đào tạo có trách nhiệm thẩm định phê duyệt (qua thanh kiểm tra có 06
trường Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020 - 2021 chưa được Phòng Giáo dục
và Đào tạo thị xã AYun Pa phê duyệt là: THCS Nguyễn Huệ, THCS Trần Hưng
Đạo, trường Tiểu học Nay Der, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, trường Mầm non Họa
Mi, trường Mầm non Hoa Sen).
C. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Trên cơ sở kết luận thanh tra như trên, Giám đốc Sở GDĐT yêu cầu:
1. Các đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp về
công tác đảm bảo an toàn trường học và các khoản thu chi đầu năm học 20202021; đặc biệt chú trọng thực hiện đúng Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC ngày
11/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh
vực giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021 và chỉ đạo điều hành
giá năm 2020; Công văn số 1797/SGDĐT-KHTC ngày 30/9/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học
2020 - 2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình phổ thông mới trên
địa bàn tỉnh.
2. Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục triển khai công tác xã hội hóa phải đúng
theo quy trình, quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 Quy
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định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Công
văn số 1445/SGDĐT-KHTC, ngày 04/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia
Lai về việc các khoản thu trong trường công lập năm học 2019 – 2020 và Công
văn số 1797/SGDĐT-KHTC ngày 30/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia
Lai về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021 và đảm
bảo các điều kiện thực hiện chương trình phổ thông mới trên địa bàn tỉnh.
3. Các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát, phê duyệt, hoàn
thiện các loại hồ sơ theo qui định. Công khai đường dây nóng và cử cán bộ thường
trực tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tại địa phương; kịp thời phát hiện và
ngăn chặn, chấn chỉnh công tác thu chi sai qui định (nếu có) trong năm học 2020 2021; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn
trường học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm.
4. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã AYun Pa và các cơ sở giáo dục
được thanh tra, kiểm tra khẩn trương khắc phục những tồn tại đã nêu cụ thể ở trên;
báo cáo (bằng văn bản) việc thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua mail Thanh
tra Sở: tt.sgddt@gialai.gov.vn) trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận
được Kết luận thanh tra.
Trên đây là Kết luận thanh tra, kiểm tra cơ sở vật chất, thu chi phục vụ người
học năm học 2020 – 2021 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thanh tra Bộ GDĐT;
- Thanh tra tỉnh Gia Lai;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GDĐT;
- Trường THPT Lê Thánh Tông;
- Phòng GDĐT thị xã AYun Pa và các đơn
vị trực thuộc: Trường THCS Nguyễn Huệ;
trường THCS Trần Hưng Đạo; trường TH
Nay Der; trường TH Võ Thị Sáu; Trường
MN Họa Mi; trường MN Hoa Sen;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TTr.
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