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  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

                                                                

      Số:         /KL-SGDĐT                               Bình Phước, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

KẾT LUẬN 
Thanh tra việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021  

và việc bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 

 

Thực hiện Quyết định số 2896/QĐ-SGDĐT ngày 22/9/2020 Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 

2020-2021 và việc bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. 

1. Thời gian thanh tra: Từ ngày 28/9/2020 đến hết ngày 02/10/2020 (05 

ngày). 

2. Các đơn vị được thanh tra: 

- Các đơn vị trực thuộc Sở: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Trường 

THPT Trần Phú. 

- Các đơn vị trực thuộc huyện Hớn Quản: 08 đơn vị (gồm: 01 Phòng 

GDĐT, 01 Trường THCS, 02 Trường TH&THCS, 03 Trường TH, 01 Trường 

MN). 

+ Phòng GDĐT. 

+ Trường THCS Thanh An. 

+ Trường TH&THCS Thanh Bình. 

+ Trường TH&THCS Tân Quan. 

+ Trường TH Tân Khai A. 

+ Trường TH Thanh An. 

+ Trường TH Trà Thanh. 

+ Trường MN Tân Khai. 

Trên cơ sở Báo cáo số 01/BC-ĐTTr ngày 14/10/2020 của Đoàn thanh tra, 

Giám đốc Sở GDĐT kết luận như sau: 

A. NỘI DUNG THANH TRA 

- Đối với các trường học: Thanh tra việc tổ chức thu các khoản kinh phí 

đầu năm học và việc bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. 

- Đối với Phòng GDĐT: Thanh tra việc chỉ đạo các trường trực thuộc 

huyện trong việc thực hiện các các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và việc 

triển khai, đôn đốc các CSGD trực thuộc thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông mới, việc thực hiện các quy định về chương trình, sách giáo khoa, hồ sơ, 

sổ sách trong nhà trường theo quy định của Bộ GDĐT. 

B. KẾT QUẢ THANH TRA 

(Có Phụ lục kết quả thanh tra chi tiết kèm theo). 
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C. NHẬN XÉT CHUNG 

I. Việc bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. 

1. Đối với các trường trực thuộc Sở. 

1.1 Ưu điểm: 

Các trường học đã triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của 

Sở GDĐT, Bộ GDĐT đến CB, GV, NV; lưu trữ đầy đủ các văn bản liên quan. 

Đã xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ cho việc 

triển khai, tập huấn cho CB, GV, NV về chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

1.2. Khuyết điểm: 

-Một số nội dung triển khai còn chưa cụ thể như: Triển khai thực hiện giáo 

dục STEM trong trường học; xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo CV 

2583/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2020 của Sở GDĐT (Trường THPT Nguyễn 

Hữu Cảnh). 

- Còn 2/6 Tổ CM chưa xây dựng Kế hoạch giảng dạy hoàn chỉnh theo yêu 

cầu của BGH (Trường THPT Trần Phú). 

2. Đối với Phòng GDĐT. 

Phòng GDĐT thực hiện tốt công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo 

và triển khai tới các trường về việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018. Ban hành Kế hoạch triển khai và tổ chức tập huấn trực tiếp Modul 1 - 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho tất cả Hiệu trưởng, Phó Hiệu 

trưởng, giáo viên dự kiến dạy học lớp 1, năm học 2020-2021 của các trường tiểu 

học, trường TH&THCS trên địa bàn huyện kịp thời trước khi vào năm học mới. 

Tuy nhiên, một số văn bản liên quan bậc THCS triển khai còn chậm như: Triển 

khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học, hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục 

trung học. 

3. Bậc THCS. 

3.1. Ưu điểm: 

Các trường học đã triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của 

Sở GDĐT, Bộ GDĐT đến CB, GV, NV; lưu trữ đầy đủ các văn bản liên quan. 

Đã xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ cho việc 

triển khai, tập huấn cho CB, GV, NV về chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

3.2. Khuyết điểm: 

- Việc tập hợp kế hoạch giáo dục của các Tổ còn chậm (chưa đầy đủ), chưa 

xây dựng được kế hoạch giáo dục nhà trường theo quy định - (Trường THCS 

Thanh An). 

- Chưa tập hợp đầy đủ các kế hoạch của Tổ và xây dựng kế hoạch giáo dục 

của nhà trường - (Trường TH&THCS Thanh Bình). 

- Việc xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021 theo 

hướng dẫn tại CV 2583/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2020 của Sở GDĐT còn 

chậm - (Trường TH&THCS Tân Quan). 

4. Bậc Tiểu học: 
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4.1. Ưu điểm: 

- Tính đến thời điểm hiện tại, các trường tiểu học, trường TH&THCS được 

thanh tra: 

+ Ban hành đầy đủ kế hoạch, văn bản thực hiện Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 kịp thời và theo quy định. 

+ Đầy đủ cơ sở vật chất để thực hiện dạy học 02 buổi/ngày đối với khối lớp 

1 năm học 2020-2021 theo quy định. 

+ Đủ sách giáo khoa cho tất cả học sinh khối lớp 1, đảm bảo 01 bộ sách/01 

học sinh. 

+ Tất cả giáo viên dạy học lớp 1, năm học 2020-2021 được tham gia tập 

huấn đầy đủ. 

4.2. Khuyết điểm: 

Trường TH Tân Khai A thiếu 01 Phó hiệu trưởng so với quy định. 

II. Việc tổ chức thu các khoản kinh phí đầu năm học. 

1. Ưu điểm 

- Phòng GDĐT đã quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp 

kịp thời đến các trường trực thuộc huyện trong việc thực hiện các khoản thu 

trong nhà trường đầu năm học 2020-2021. Đã kiểm tra và tổng hợp số liệu kịp 

thời, cung cấp các báo cáo của các trường trực thuộc cho Đoàn thanh tra theo 

đúng yêu cầu của kế hoạch thanh tra kèm theo QĐ2896. 

- Các đơn vị được thanh tra đều đã cập nhật văn bản quy định và hướng dẫn 

của các cấp có thẩm quyền để kịp thời thực hiện tại đơn vị, đã xây dựng kế 

hoạch thu, chi tại đơn vị mình, tổ chức họp CMHS thống nhất các khoản thu vào 

đầu năm học và thông báo công khai đến CMHS về các khoản thu trong nhà 

trường. 

- Tất cả các đơn vị được thanh tra triển khai thu: Học phí, BHYT, phục vụ 

học tập & vệ sinh, học phí học bán trú, học phí học 2 buổi (có đơn vị chưa dự 

toán chi tiết) nhưng mức thỏa thuận thu bằng và thấp hơn mức quy định. 

- Kết quả khảo sát một số giáo viên và học sinh ở các trường được thanh tra 

đều trả lời các khoản thu đều trùng khớp với mức thu nhà trường báo cáo. 

2. Khuyết điểm 

2.1 Đối với các đơn vị trực thuộc Sở: 

- Đến thời điểm ngày 29/09/2020, nhà trường chưa tổ chức họp BĐD 

CMHS Trường năm học 2020-2021 (THPT Nguyễn Hữu Cảnh). 

- Dự toán chi thuê dọn vệ sinh mức thuê 8.000.000đ đồng/tháng/người cao 

hơn quy định tại NĐ 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 (THPT Nguyễn Hữu 

Cảnh). 

- Nhà trường đã tạm thu quỹ PVHT, VS theo kế hoạch thu chi đầu năm, 

nhưng chưa được Sở GDĐT thẩm định, phê duyệt (THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 

THPT Trần Phú; THPT Trần Phú đã có thỏa thuận với Hội CMHT Trường). 

2.2. Các trường trực thuộc huyện: 
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- Tất cả các đơn vị được thanh tra đều chưa có biên bản họp giữa nhà 

trường và BĐD CMHS thể hiện việc thống nhất, xem xét miễn, giảm các khoản 

thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động (PVHT&VS; học phí bán trú; học phí 2 

buổi) cho học sinh theo Điều 3 NQ12 của HĐND tỉnh, mà ở một số đơn vị trong 

dự toán lại ước tính là số thất thu (Trường TH&THCS Thanh Bình; Trường TH 

Trà Thanh; Trường TH Thanh An). 

- Dự toán thu quỹ PVHS&VS: Nội dung dự toán chi kinh phí khen thưởng, 

nhà trường chưa chi tiết tổng dự toán chi khen thưởng trong năm học, số kinh 

phí khen thưởng chi từ nguồn NSNN cấp, số kinh phí khen thưởng phải thỏa 

thuận xin hỗ trợ từ CMHS (Trường MN Tân Khai; Trường TH Trà Thanh, 

Trường TH Thanh An; Trường TH&THCS Thanh Bình; Trường TH&THCS 

Tân Quan; Trường THCS Thanh An). 

- Triển khai thỏa thuận thu quỹ PVHS&VS: Mức thu chung toàn trường cả 

học sinh học 2 buổi/ngày, 1 buổi/ngày là chưa phù hợp (Trường TH Tân Khai 

A; Trường TH&THCS Thanh Bình; Trường TH Trà Thanh).  

- Chi thuê dọn vệ sinh mức trả tiền hợp đồng thuê lao động/tháng/người 

cao hơn quy định tại NĐ 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 (Trường TH&THCS 

Thanh Bình; Trường THCS Thanh An; Trường TH Tân Khai A). 

- Dự toán thu học phí học 2 buổi/ngày (ở các đơn vị không học 2 buổi/ 

ngày toàn trường cấp tiểu học) các đơn vị chỉ tính dư giờ cho số giáo viên dạy 

các lớp học 2 buổi mà không dự toán chung toàn trường, phân công giảng dạy 

cho phù hợp để tránh trường hợp các GV dạy 2 buổi dư tiết quá nhiều tính thu 

tiền từ học sinh, các GV dạy 1 buổi thì lại chưa đủ tiết theo quy định (Trường 

TH Trà Thanh, Trường TH&THCS Thanh Bình). 

- Dự toán thu học phí lớp bán trú chưa xác định chi tiết số tiết dư giờ theo 

quy định, đơn giá 1 tiết dư giờ dạy buổi thứ 2 (hay trực buổi trưa đối với bậc học 

MN) và công tác quản lý, CSVC phục vụ, để tính thỏa thuận thu tiền từ CMHS 

mà chỉ thỏa thuận thu bình quân 1 học sinh/tháng/năm học và phân bổ chi trong 

khoảng kinh phí thu được (Trường MN Tân Khai, Trường TH&THCS Tân 

quan, Trường TH Trà Thanh). 

- Dự toán chi học phí lớp bán trú, nội dung chi nhà trường mua gối, chiếu 

cho học sinh ngủ trưa là chưa phù hợp; khoản chi này là nhu cầu của HS, nhà 

trường để cho CMHS tự trang bị (Trường TH&THCS Tân Quan). 

- Triển khai thu dạy tiếng anh tự chọn trong biên bản họp CMHS chưa nói 

rõ nội dung triển khai với CMHS về CSVC của nhà trường đủ đảm bảo tổ chức 

dạy tiếng anh tự chọn, nhà trường đã có GV trong biên chế dạy tiếng anh hay 

chưa, nếu CMHS đăng ký cho con em học tiếng anh tự chọn thì nhà trường sẽ 

thuê GV dạy (nếu thiếu GV) và dự toán thu để chi trả như thế nào, mà chỉ ghi 

trong biên bản họp CMHS thu tiền học anh văn 180.000 đồng/1 hs/năm học 

(Trường TH Tân Khai A). 

- Dự toán thu Vnedu trong biên bản họp thỏa thuận với CMHS đầu năm, 

các trường chưa nói rõ khoản thu này là tự nguyện (không bắt buộc) và chưa xây 

dựng dự toán thu, chi (Trường TH Trà Thanh; Trường TH&THCS Thanh Bình; 

Trường TH&THCS Tân Quan). 
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- Thu tiền trông giữ xe nhà trường không dự toán thu chi, mà giao cho bảo 

vệ tự thu báo cáo về nhà trường và trích 1 phần nộp về nhà trường để sửa chữa 

nhà xe là chưa đúng theo quy định (Trường TH&THCS Tân Quan). Trong dự 

toán chi chưa tính phần nộp thuế theo quy định (Trường THCS Thanh An). 

 

D. KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

I. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA 

- Tiếp tục phát huy các mặt hoạt động tích cực của đơn vị trong năm học 

tiếp theo. 

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với việc đã thực hiện thu các khoản dịch 

vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động của nhà trường khi chưa họp thống nhất (có Nghị 

quyết của hội CMHS trường) cũng như chưa được cơ quan quản lý phê duyệt. 

- Không thực hiện thu làm tròn số tiền BHYT phải thu/tháng/1 HS và chỉ 

đạo thu BHYT theo quy định, sao cho bảo đảm quyền lợi hưởng BHYT của học 

sinh không bị gián đoạn (trong hè qua các năm học, cũng như lúc chuyển cấp 

học). 

- Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm kèm theo minh chứng gửi 

báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng TTr-KĐCLGD) trước ngày 30/10/2020. 

Riêng đối với Phòng GDĐT huyện Hớn Quản báo cáo tổng hợp và tập hợp báo 

cáo khắc phục sau thanh tra (kèm theo minh chứng) của các trường gửi về Sở 

GDĐT theo đúng thời gian quy định trên. 

II. ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG SỞ GDĐT 

Nghiên cứu và phối hợp các cấp ngành, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền 

hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh trong thực 

hiện các văn bản quản lý thu, chi như đã nêu ở phần kết quả thanh tra và tham 

mưu phê duyệt dự toán thu cho các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT kịp thời để thực 

hiện ngay trong đầu năm học. 

III. ĐỐI VỚI PHÒNG THANH TRA - KIỂM ĐỊNH CLGD SỞ GDĐT 

Theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra theo đúng quy định. 

Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 

2020-2021 và việc bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới./. 

 

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC 
- TTr Bộ GDĐT;   (để báo cáo) 

- TTr tỉnh;  

- UBND huyện Hớn Quản; (để phối hợp)  

- BGĐ Sở GDĐT; (để biết) 

- Các phòng CM của Sở GDĐT; (để thực hiện) 

- Phòng GDĐT huyện Hớn Quản; (để t/hiện và gửi đến 

các trường trực thuộc huyện)     

- Các đơn vị trực thuộc Sở; (để thực hiện)     

- Website: vpdt.binhphuoc.edu.vn; (để công khai) 

- Website: binhphuoc.edu.vn; (để công khai) 

- Lưu: VT, TTr. (Tr) 
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  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    Độc lập -Tự do - Hạnh phúc                                                         

 

 

PHỤ LỤC KẾT QUẢ THANH TRA  
(Ban hành kèm theo Kết luận số         /KL-SGDĐT ngày      /10/2020  

của Giám đốc Sở GDĐT) 

 

I. Việc bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. 

1. Đối với các trường trực thuộc Sở 

1.1. Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 

- Triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của Sở GDĐT, Bộ 

GDĐT đến CB, GV, NV. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị các điều kiện của nhà trường để 

phục vụ cho việc triển khai, tập huấn cho CB, GV, NV về chương trình giáo dục 

phổ thông 2018. 

- Tuy nhiên, một số nội dung triển khai còn chưa cụ thể như: Triển khai 

thực hiện giáo dục STEM trong trường học; xây dựng kế hoạch giáo dục nhà 

trường theo CV 2583/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2020 của Sở GDĐT. 

1.2. Trường THPT Trần Phú 

- Thực hiện theo CV 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ 

GDĐT, nhà trường cơ bản thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Sở GDĐT, Bộ 

GDĐT. 

- Công tác thực hiện năm học 2020-2021: 

+ Nhà trường đã dự thảo Kế hoạch thực hiện năm học. 

+ Thực hiện PPCT theo CV 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ 

GDĐT, gồm 35 tuần dạy và học chính thức, 02 tuần dự trữ. 

+ Các Tổ CM (6/6 Tổ) đã xây dựng PPCT, Kế hoạch giảng dạy đầy đủ theo 

từng bộ môn, từng khối lớp (đã được BGH phê duyệt). Tuy nhiên, vẫn còn 2/6 

Tổ CM chưa xây dựng Kế hoạch giảng dạy hoàn chỉnh theo yêu cầu của BGH. 

2. Đối với Phòng GDĐT 

2.1. Công tác quản lý, chỉ đạo bậc THCS: 

- Đã triển khai, chỉ đạo và lưu trữ đầy đủ các văn bản hướng dẫn, kế hoạch 

thực hiện các nội dung liên quan đến thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

2018. 

- Tuy nhiên, một số văn bản liên quan triển khai còn chậm như: Triển khai 

giáo dục STEM trong giáo dục trung học, hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung 

học. 

2.2. Công tác quản lý, chỉ đạo bậc Tiểu học: 

- Công tác tham mưu:  
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+ Phòng GDĐT thực hiện tham mưu UBND huyện xét duyệt, thống kê 

thực trạng trường/lớp/học sinh/phòng học/biên chế giáo viên để chuẩn bị cho 

việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ngay từ năm học 2019- 

2020. 

+ Tham mưu UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình và 

sách giáo khoa. 

+ Tham mưu UBND huyện xét duyện và ban hành các văn bản thực hiện 

triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

- Các loại văn bản đã ban hành: 

* Đối với UBND huyện:  

+ Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký, giúp việc đổi mới chương 

trình, sách giáo khoa. 

+ Phân công nhiệm vụ và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký. 

+ Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

trên địa bàn huyện Hớn Quản. 

* Đối với Phòng GDĐT: 

+ Công văn số 654/PGDĐT-GDTH ngày 03/02/2019 về việc hướng dẫn 

triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học. 

+ Công văn số 80/PGDĐT ngày 02/3/2020 về việc thực hiện Công văn số 

230 của Sở GDĐT, trong đó chỉ đạo các trường tiểu học, trường TH&THCS 

thành lập Hội đồng họp, nghiên cứu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 cho năm học 

2020-2021. 

+ Kế hoạch số 251/KH-PGDĐT ngày 29/6/2020 về việc triển khai bồi 

dưỡng giáo viên dự kiến dạy học lớp 1 năm học 2020-2021 thực hiện Chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018 - Mô đun 1. 

3. Đối với cấp Tiểu học 

Số liệu của các trường được thanh tra: 

TT Trường 

Tổng 

số lớp 

1 

TS GV 

dạy lớp 

1 

Số 

GV 

DH 

lớp 1 

đã 

tham 

gia 

tập 

huấn  

TS HS 

lớp 1 

TS bộ 

SGK 

của HS 

Nhận 

định 

về số 

lượng 

SGK 

của 

HS 

Thời lượng 

học 

1 TH Tân Khai A 07 07 07 229 229 
Đủ 

100% 
02 

buổi/ngày 

2 
TH&THCS 

Thanh Bình 
03 03 03 79 79 

Đủ 

100% 
02 

buổi/ngày 

3 TH Thanh An 05 05 05 169 169 
Đủ 

100% 
02 

buổi/ngày 
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4 TH Trà Thanh 03 03 03 85 85 
Đủ 

100% 
02 

buổi/ngày 

5 
TH&THCS Tân 

Quan 
04 04 04 118 118 

Đủ 

100% 
02 

buổi/ngày 

- Tính đến thời điểm hiện tại, các trường được kiểm tra có đủ giáo viên dạy 

học lớp 1 (2 buổi) và đội ngũ giáo viên dạy học lớp 1, năm học 2020-2021 đều 

được tham gia tập huấn đầy đủ, đảm bảo theo quy định. 

- Các trường thành lập Hội đồng lựa chọn bộ sách giáo khoa với đầy đủ 

thành phần: BGH, các khối trưởng, giáo viên dự kiến dạy học lớp 1 năm học 

2020-2021 và đại diện Ban đại diện CMHS của trường. 

- Các trường tiểu học, trường TH&THCS trên toàn huyện thực hiện 01 bộ 

sách: Chân trời sáng tạo cho tất cả các môn học quy định của lớp 1. Tính đến 

thời điểm hiện tại, các trường có đủ sách giáo khoa cho tất cả học sinh học lớp 1, 

năm học 2020-2021, đảm bảo 01 học sinh/01 bộ sách và được cung cấp bởi 

Công ty Cổ phần sách và Thiết bị giáo dục tỉnh Bình Phước. 

- Tất cả các trường tiểu học, trường TH&THCS được kiểm tra đã tổ chức 

tốt việc dạy học 02 buổi/ngày đối với khối lớp 1 theo quy định, trong đó có một 

số trường thực hiện dạy 100% đối với tất cả học sinh tiểu học học 02 buổi/ngày 

như: Trường TH Thanh An, TH Trà Thanh, TH&THCS Tân Quan. 

4. Đối với cấp THCS 

4.1. Trường THCS Thanh An 

- Về cơ sở vật chất: Nhà trường đã rà soát, tham mưu các cấp về chuẩn bị, 

bổ sung CSVC để phục vụ việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 

2018. 

- Việc triển khai điều chỉnh nội dung dạy học theo CV 2583/SGDĐT-

GDTrH ngày 31/8/2020 của Sở GDĐT: Đơn vị đã triển khai, thông báo đến GV 

thông qua cuộc họp HĐSP tháng 9/2020. Tuy nhiên, việc tập hợp kế hoạch giáo 

dục của các Tổ còn chậm (chưa đầy đủ), chưa xây dựng được kế hoạch giáo dục 

nhà trường theo quy định. 

- Việc kiểm tra, giám sát của BGH đối với các Tổ CM còn chậm. 

4.2. Trường TH&THCS Thanh Bình 

- Về cơ sở vật chất: Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ phòng học, máy tính để 

phục vụ cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

- Về đội ngũ giáo viên: Kịp thời rà soát, cập nhật thông tin của GV và gửi 

Phòng GDĐT tổng hợp báo cáo Sở GDĐT cấp tài khoản tập huấn. 

- Việc triển khai các văn bản liên quan:  

+ Nhà trường triển khai triển khai Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT trong 

họp HĐSP tháng 9/2020. 

+ Triển khai CV 2583/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2020 của Sở GDĐT: 

BGH nhà trường đã có chỉ đạo các Tổ CM thực hiện. Tuy nhiên, chưa tập hợp 

đầy đủ các kế hoạch của Tổ và xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

- Việc kiểm tra thực hiện của BGH đối với các Tổ CM còn chậm. 
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4.3. Trường TH&THCS Tân Quan 

- Việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 

2018:  

+ Đã tiến hành rà soát, tham mưu Phòng GDĐT, UBND huyện bổ sung các 

điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

+ Rà soát, cập nhật danh sách GV để tham gia tập huấn khi Sở GDĐT tổ chức. 

+ Đã triển khai, chỉ đạo các Tổ CM thực hiện, tập hợp các hồ sơ Tổ CM 

theo yêu cầu. 

- Việc xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021 theo hướng 

dẫn tại CV 2583/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2020 của Sở GDĐT còn chậm. 

II. Thanh tra việc tổ chức thu các khoản kinh phí đầu năm học. 

Đoàn thanh tra kiểm tra số liệu các đơn vị báo cáo (có báo cáo kèm theo) 

và kiểm tra hồ sơ lưu tại các đơn vị được thanh tra cung cấp. Vì vậy, nếu các 

đơn vị có các khoản thu khác không báo cáo cho Đoàn thanh tra (nếu có) sẽ 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan chức năng. 

1. Về thực hiện văn bản chỉ đạo thu, chi đầu năm học. 

1.1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở:  

Các đơn vị đã căn cứ theo các văn bản: 

- Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh quy 

định mức thu chi các khoản dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường 

đối với cơ sở GD công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2020-2021 

đến năm học 2024-2025; 

- Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh quy 

định mức thu học phí đối với GD mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2020-2021; 

- Công văn số 3023/UBND-KGVX ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội 

đồng ND tỉnh; 

- Công văn số 3024/UBND-KGVX ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng ND 

tỉnh; 

- Công văn số 01/LN/GDĐT-BHXH ngày 27/8/2020 của Liên ngành 

GDĐT và BHXH về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 

2020-2021; 

- Quyết định số 21/2020/ QĐ-UBND ngày 01/09/2020 của UBND tỉnh ban 

hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

- Công văn số 2658/SGDĐT-VP ngày 04/9/2020 của Sở GDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện các khoản tu,chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 

2020-2021; 

- Công văn số 2842/SGDĐT-VP ngày 17/9/2020 của Sở GDĐT về việc nhắc nhở 

thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021. 

1.2. Đối với phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc huyện 
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- Phòng GDĐT đã đăng tải toàn bộ các văn bản quy định và hướng dẫn các 

khoản thu trong nhà trường năm học 2020-2021 trên Website của Phòng GDĐT.  

- Thực hiện Công văn số 2658/SGDĐT-VP ngày 04/9/2020 của Sở GDĐT 

(CV2658); Phòng GDĐT đã ban hành Công văn số 332/PGDĐT ngày 08/9/2020 

về việc triển khai CV2658 gửi các trường MN, TH, TH&THCS trong toàn 

huyện biết để thực hiện. 

- Đầu năm học 2020-2021 đến nay, chưa có CSGD nào trong huyện thực 

hiện vận động tài trợ theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của 

Bộ GDĐT trình Phòng GDĐT phê duyệt và kế hoạch tổ chức DTHT, dạy 2 

buổi/ngày trình Phòng GDĐT thẩm tra theo quy định. 

1.3. Các vần đề phát sinh trong thực hiện các văn bản trên 

- Công văn số 3024/UBND-KGVX ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng Nhân 

dân tỉnh quy định mức thu chi các khoản dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của 

nhà trường đối với cơ sở GD công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 

2020-2021 đến năm học 2024-2025 và Công văn số 2842/SGDĐT-VP ngày 

17/9/2020 của Sở GDĐT về việc nhắc nhở thực hiện các khoản thu, chi trong 

các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021, có sự bất cập nên các đơn vị 

thực hiện đang gặp các khó khăn sau: 

+ Về thời gian ban hành: Công văn số 2842/SGDĐT-VP ngày 17/9/2020 

của Sở GDĐT được ban hành sau Công văn số 3024/UBND-KGVX ngày 

25/8/2020 của UBND tỉnh là 23 ngày (khá dài), nên một số đơn vị đã thực hiện 

trong khoảng thời gian này đã thực hiện thu một số khoản thu đầu năm (đặc biệt 

là các đơn vị thuộc huyện) chỉ đúng theo Công văn số 3024/UBND-KGVX ngày 

25/8/2020 của UBND tỉnh; 

+ Về quy trình quản lý, sử dụng các khoản thu: 

 Công văn số 3024/UBND-KGVX ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh quy 

định: “Khi thực hiện tổ chức thỏa thuận thu; các trường phải lập dự 

toán thu, chi gửi cơ quan quản lý trực tiếp, cụ thể: Đối với các trường 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, 

tổng hợp và gửi Sở Tài chính để theo dõi, quản lý; đối với các trường 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thì lập dự toán thu, chi gửi phòng 

Tài chính-Kế hoạch cấp huyện tổng hợp, trình UBND cấp huyện theo 

dõi, quản lý”. 

 Công văn số 2842/SGDĐT-VP ngày 17/9/2020 của Sở GDĐT quy định: 

“Nghiêm cấm các trường công lập trên địa bàn tỉnh tổ chức các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động; khoản thu dạy thêm, 

học thêm khi chưa có thỏa thuận của phụ huynh học sinh và thẩm tra 

dự toán thu, chi của cơ quan quản lý cấp trên”. 

 Từ hai quy định chưa thống nhất này, hiện nay các đơn vị thuộc huyện 

Hớn Quản dù đã lập dự toán thu, chi; đã có thỏa thuận với phụ huynh 

học sinh, đã có tờ trình các cấp quản lý (phòng Giáo dục và Đào tạo, 

phòng Tài chính-Kế hoạch) nhưng vẫn chưa được phê duyệt. (Vì Công 
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văn số 3024/UBND-KGVX ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh chỉ quy 

định: “gửi phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện tổng hợp, trình 

UBND cấp huyện theo dõi, quản lý.”). 

+ Về thực hiện quy trình quản lý, sử dụng các khoản thu: 

 Theo Báo cáo của Trường THPT Trần Phú, Trường đã thực hiện tất cả 

các khâu dự toán thu, chi; đã có thỏa thuận với phụ huynh học sinh, đã 

có tờ trình các cấp quản lý (Sở Giáo dục và Đào tạo) nhưng chưa được 

phê duyệt nên khó khăn trong tổ chức thực hiện thu. 

2. Thực tế xây dựng kế hoạch (dự toán) thu, chi 

Hầu hết, các đơn vị được thanh tra vào đầu năm học 2020-2021 đều đã thực 

hiện việc xây dựng dự toán thu, chi các khoản trong nhà trường. Các khoản thu, 

chi theo kế hoạch gồm:  

2.1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở 

2.1.1. Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh: 

+ Học phí: 80.000đ/tháng x 9 tháng = 720.000đ/HS/năm học 

+ BHYT: 46.935đ/tháng  

+ DTHT:  

 Khối 10 học 14 tiết/tuần x 30 tuần học thêm x 5.250 đồng/1 tiết = 

2.205.000 đồng/1 năm học; 

 Khối 11 học 14 tiết/tuần x 30 tuần học thêm x 5.500 đồng/1 tiết = 

2.310.000 đồng/1 năm học; 

 Khối 12 học 16 tiết/tuần x 30 tuần học thêm x 6.250 đồng/1 tiết = 

3.000.000 đồng/1 năm học; 

+ Phục vụ học tập, VS: 30.000đ/ tháng x 9 tháng = 270.000đ/HS/ năm học 

+ Giữ xe: 1.000đ/ lượt 

+ Sổ LLĐT:70.000đ/HS/Năm học 

+ Quỹ CMHS: Có một số lớp thỏa thuận của CMHS thu 200.000đ/HS/năm 

học  

2.1.2. Trường THPT Trần Phú: 

+ Học phí: 50.000 đ/tháng x 9 tháng = 450.000đ/HS/năm học 

+ BHYT: 46.935 đ/tháng  

+ DTHT: 

 Khối 11: 2.436.000 đ/hs/NH; 

 Khối 10, 12: 2.784.000 đ/HS/NH (số tiền 6.000 đồng/tiết, kế hoạch 

DTHT 29 tuần). 

+ Phục vụ học tập, VS: 300.000đ/hs/ năm học 

+ Giữ xe: 1.000đ/ lượt 

+ Sổ LLĐT: 70.000đ/HS/Nnăm học 

+ Bảo hiểm toàn diện: 50.000đ/hs/năm (không bắt buộc). 

2.2. Các trường trực thuộc huyện: 
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2.2.1 Trường Mầm non Tân Khai: 

+ Học phí 60.000đ/HS/tháng x 9 tháng = 540.000đ 

+ Học phí lớp bán trú: 260.000 đồng/1 tháng. 

+ Tiền ăn: 24.000 đồng/1 ngày 

+ Phục vụ học tập và VS: 315.000 đồng/1hs/năm học;  

+ Giữ xe cho cha mẹ học sinh đưa con vào lớp và vào lớp đón con tan học 

về: 20.000đ/tháng. 

2.2.2 Trường Tiểu học Tân Khai A 

+ BHYT: 46.935 đồng/1 tháng x 9 tháng =563.220 đồng. 

+ Dạy 2 buổi/ngày: 1.080.000 đồng/1hs/ năm học của HS khối 1. 

+ Dạy anh văn khối 3-5: 180.000 đồng/1hs/năm học 

+ Phục vụ học tập và VS: 290.000 đồng/1hs/năm học 

+ Nước uống: 25.000 đồng/1hs/năm học 

+ Sổ LLĐT: 55.000 đồng/1hs/năm học (không bắt buộc) 

+ Đồng phục: 135.000 đồng/1hs/năm học (không bắt buộc) 

+ Đồng phục thể dục: 60.000 đồng/1hs/năm học (không bắt buộc) 

+ Bảo hiểm tai nạn: 50.000 đồng/1hs/năm học (không bắt buộc) 

2.2.3. Trường Tiểu học Trà Thanh 

+ BHYT: 46.935 đồng/1 tháng x 9 tháng =563.220 đồng. 

+ Dạy 2 buổi/ngày: 1.170.000 đồng/1hs/năm học  

+ Phục vụ học tập và VS: 225.000 đồng/1hs/năm học 

+ Sổ LLĐT: Tiểu học: 55.000 đồng/1 hs/năm học; 

+ Đồng phục: 150.000đ (không bắt buộc) 

+ Đồng phục thể dục: 60.000đ (không bắt buộc) 

+ Bảo hiểm tai nạn: 70.000 đồng/1hs/năm học (không bắt buộc) 

2.2.4. Trường Tiểu học Thanh An 

+ BHYT: 47.000 đồng/1 tháng  

+Dạy 2 buổi/ngày: K1,2 =110.000 đồng/1hs/tháng; K3,4,5 =130.000 

đồng/1hs/tháng. 

+ Dạy anh văn khối 3-5: 20.000 đồng/1hs/năm học 

+ Phục vụ học tập và VS: 225.000 đồng/1hs/năm học 

+ Nước uống: 50.000 đồng/1hs/năm học 

+ Đồng phục: 150.000 đồng/1hs/năm học 

+ Đồng phục thể dục: 60.000 đồng/1hs/năm học 

+ Bảo hiểm tai nạn: 50.000 đồng/1hs/năm học 

2.2.5. Trường TH&THCS Thanh Bình: 

+ Học phí: Miễn thu đối với cấp TH; cấp THCS thu 40.000đ/HS/tháng x 9 

tháng= 360.000đ 
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+ BHYT: 46.935 đồng/1 tháng x 9 tháng =563.220 đồng. 

+ Dạy 2 buổi/ngày: 1.080.000 đồng/1hs/ năm học của HS khối 1,2,3. 

+ Phục vụ học tập và VS: 225.000 đồng/1hs/năm học 

+ Sổ LLĐT: Tiểu học: 55.000 đồng/1 hs/năm học; THCS: 70.000 đồng/1 

hs/năm học;  

+ Bảo hiểm tai nạn: 70.000 đồng/1hs/năm học 

+ Giữ xe: 15.000đ/tháng 

2.2.6. Trường TH&THCS Tân Quan: 

+ Học phí cấp THCS:40.000đ/HS/tháng x 9 tháng = 360.000đ 

+ Học phí lớp 2 buổi tiểu học: 56.000 đồng/1hs/tháng 

+ Học phí lớp bán trú: HS đăng ký bán trú lần đầu (mới) thu 130.000 

đồng/1 tháng; HS đã ở bán trú cũ thu 120.000 đồng/1 tháng. 

+ Tiền ăn: 15.000 đồng/1 ngày 

+ BHYT: 46.953 đồng/1 tháng 

+ Phục vụ học tập và VS: THCS thu 260.000 đồng/1hs/năm học; TH thu 

15.000 đồng/1hs/năm học. 

+ Bảo hiểm tai nạn: 50.000 đồng/1hs/năm học 

+ Số LLĐT: THCS thu 70.000 đồng/1hs/năm học; TH thu 55.000 

đồng/1hs/năm học 

+ Giữ xe: 15.000 đ/tháng. 

2.2.7. Trường THCS Thanh An: 

+ Học phí: 30.000đ/HS/tháng x 9 tháng = 360.000đ 

+ BHYT: 47.000 đồng/1 tháng 

+ DTHT: Khối 6, 7, 8 = 600.000 đồng/1 năm học; Khối 9 = 800.000 

đồng/năm học. 

+ Phục vụ học tập và VS: 250.000 đồng/1hs/năm học 

+ Bảo hiểm tai nạn: 70.000 đồng/1hs/năm học 

+ Giữ xe: 15.000đ/tháng. 

3. Về việc tổ chức họp giữa nhà trường và CMHS đầu năm học để 

thống nhất các khoản thu, chi. 

- Tất cả các đơn vị được thanh tra, đầu năm học 2020-2021 đều đã tổ chức 

họp với CMHS toàn trường và CMHS các lớp. 

- Biên bản họp giữa nhà trường và CMHS vào đầu năm học đều thể hiện rõ 

về việc căn cứ các văn bản chỉ đạo của các cấp hướng dẫn thu, chi đầu năm học, 

mức thu và sự thỏa thuận nhất trí của CMHS (có các biên bản kèm theo). 

- Riêng trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh chưa tổ chức họp BĐD CMHS 

trường (Có họp thông qua CMHS các lớp và bầu ra BĐD CMHS lớp). 

4. Về việc thực hiện thông báo công khai các khoản thu. 

Tất cả 9 CSGD được thanh tra đều thực hiện thông báo công khai các 

khoản thu trong cuộc họp giữa CMHS và nhà trường đầu năm học. Một số 
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trường có bảng tin của trường đã thực hiện dán niêm yết trên bảng tin (THPT 

Nguyễn Hữu Cảnh; THPT Trần Phú; TH Tân Khai A; TH Thanh An). 

5. Kết quả thực hiện các khoản thu đầu năm học. 

5.1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở: Đã lập dự toán thu chi quỹ Dạy 

thêm học thêm và phục vụ học tập, vệ sinh trường lớp gửi Sở GDĐT phê duyệt. 

Các đơn vị đang chờ kết quả thẩm tra và phê duyệt, chưa thực hiện thu. 

5.2. Đối với các đơn vị thuộc huyện 

5.2.1 Trường Mầm non Tân Khai:  

Đã thực hiện thu học phí, BHYT, DTHT, PVHT&VS. 

5.2.2 Trường Tiểu học Tân Khai A: 

Nhà trường đã lập Tờ trình số 112/TTr-THTKA ngày 24/9/2020 gửi 

UBND huyện Hớn Quản, phòng TC-KH huyện, phòng GDĐT huyện và UBND 

thị trấn Tân Khai, về việc xin phê duyệt dự toán thu học phí lớp 2 buổi, học anh 

văn và phục vụ học tập, vệ sinh.  

Hiện đang chờ được phê duyệt, chưa thực hiện thu các khoản trong năm 

học. 

5.2.3. Trường Tiểu học Trà Thanh: 

Nhà trường đã lập Tờ trình số 81/TTr-THTT ngày 14/9/2020 gửi UBND 

huyện Hớn Quản, phòng TC-KH huyện, phòng GDĐT huyện và xã Thanh An 

về việc xin phê duyệt dự toán thu học phí lớp 2 buổi, kinh phí phục vụ học tập, 

vệ sinh , BHYT.  

Hiện đang chờ được phê duyệt, chưa thực hiện thu các khoản trong năm 

học. 

5.2.4. Trường Tiểu học Thanh An: 

Nhà trường đã lập Tờ trình số 29/TTr-THTA ngày 22/9/2020 gửi phòng 

TC-KH huyện, phòng GDĐT huyện và UBND xã Thanh An về việc xin phê 

duyệt dự toán thu học phí lớp 2 buổi, các khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục. 

Hiện đang chờ được phê duyệt, hiện nhà trường đang tiến hành thu quỹ 

PVHT, VS và tiền ăn học sinh học bán trú. 

5.2.5. Trường TH&THCS Thanh Bình: 

Nhà trường đã lập Tờ trình số 169/TTr-TH&THCSTB ngày 25/9/2020 gửi 

UBND huyện Hớn Quản, phòng TC-KH huyện, phòng GDĐT huyện và UBND 

xã Thanh Bình về việc xin phê duyệt dự toán thu học phí lớp 2 buổi, kinh phí 

phục vụ học tập, vệ sinh , học phí, BHYT, giữ xe… 

Hiện đang chờ được phê duyệt, chưa thực hiện thu các khoản trong năm 

học. 

5.2.6. Trường TH&THCS Tân Quan: 

Thực hiện theo KH số 14/KHTC ngày 19/9/2020 của nhà trường và thỏa 

thuận thống nhất với CMHS ngày 20/9/2020. 

Hiện nay, đã thực hiện thu học phí, BHYT. 

5.2.7. Trường THCS Thanh An: 
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Nhà trường đã lập Tờ trình số 96/TTr-THCS ngày 14/9/2020 gửi UBND xã 

Thanh An, phòng GDĐT huyện và BCH Hội CMHS v/v thu tiền học phí, 

BHYT, kinh phí phục vụ học tập, vệ sinh, DTHT, giữ xe, bảo hiểm toàn diện 

năm học 2020-2021, được UBND xã Thanh An chấp thuận theo CV số 

362/UBND ngày 28/9/2020 cho nhà trường thu các khoản đóng góp năm học 

2020-2021. 

Hiện đã thực hiện thu học phí, BHYT, DTHT, PVHT&VS./. 
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