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BÁO CÁO
Về việc trả lời phản ảnh kiến nghị từ Trung tâm Giám sát, điều hành
đô thị thông minh tỉnh đối với Trường Tiểu học Thị Trấn 1
Thực hiện Công văn số 1757/UBND-ĐTTM ngày 17/5/2022 của UBND
huyện Phú Lộc về việc trả lời phản ánh kiến nghị từ Trung tâm giám sát, điều
hành đô thị thông minh tỉnh tại trường Tiểu học Thị Trấn 1, ngày 18/5/2022,
Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc đã cử tổ công tác xác minh sự việc.
Trước hết, xin cảm ơn quý vị phụ huynh trường Tiểu học Thị Trấn 1 đã
phản ảnh nội dung “Năm học nào cũng vậy. Cứ phát thưởng cuối năm là Hiệu
trưởng trường Tiểu học Thị Trấn 1 Phú Lộc lại phát thư ngỏ tới tất cả Phụ
huynh có con hoàn thành xuất sắc. Nội dung là kêu gọi ủng hộ để phát thưởng
cho học sinh. Vậy quỹ khuyến học ở đâu mà sao năm nào cũng kêu không có
tiền? Trong khi đó các trường khác không hề kêu gọi kiểu như thế này. Học sinh
xuất sắc thì cũng chỉ 15 quyển vở. Làm như vậy thì giống như tự phụ huynh bỏ
tiền mua phần thưởng cho con” để UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện, trường
Tiểu học Thị Trấn 1 được biết nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.
Qua kiểm tra, xác minh và làm việc trực tiếp tại Trường Tiểu học Thị Trấn
1 về nội dung phản ánh trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc báo cáo
kết quả như sau:
1. Nội dung “Cứ phát thưởng cuối năm là Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị
Trấn 1 Phú Lộc lại phát thư ngỏ tới tất cả Phụ huynh có con hoàn thành xuất
sắc. Nội dung là kêu gọi ủng hộ để phát thưởng cho học sinh”. Qua xác minh,
cuối năm học 2021-2022, nhà trường phối hợp với ban đại diện CMHS có ban
hành thư ngỏ đến các cấp lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, quý vị
phụ huynh, các nhà hảo tâm để mong nhận được hỗ trợ kinh phí phát thưởng cho
học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022 trên tinh thần tự nguyện,
không ép buộc, không kêu gọi mức thu bình quân, không cào bằng, áp đặt đối
với phụ huynh.
- Năm học 2021-2022: Nhà trường đã thành lập tổ tiếp nhận từ các cá
nhân, đơn vị ủng hộ. Phụ huynh ủng hộ nộp qua giáo viên chủ nhiệm của các
lớp, mức ủng hộ là tùy tâm của các cá nhân, tổ chức và có cập nhật danh sách
ủng hộ trên Website của nhà trường. Số tiền ủng hộ: 37.800.000 đồng (Ba mươi
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bảy triệu, tám trăm ngàn đồng). Nhà trường chuẩn bị tổ chức lễ tổng kết phát
thưởng cho học sinh vào ngày 21/5/2022.
2. Nội dung “Quỹ khuyến học ở đâu mà sao năm nào cũng kêu không có
tiền?”. Nhà trường không thu Quỹ khuyến học để phát thưởng cho học sinh nên
trường không có quỹ khuyến học.
Quỹ phát thưởng của nhà trường trích từ: quỹ ngân sách, quỹ phụ huynh,
quỹ kế hoạch nhỏ, quỹ nuôi heo đất,…và huy động từ các cá nhân, tổ chức nhà
hảo tâm, phụ huynh học sinh.
3. Nội dung “học sinh xuất sắc thì cũng chỉ 15 quyển vở”. Qua xác minh,
giá trị phần thưởng của mỗi em học sinh không giống nhau, phụ thuộc vào số
lượng học sinh, thành tích đạt được của học sinh trong năm học như học sinh
tiêu biểu toàn trường, học sinh đạt thành tích các hội thi, giao lưu cấp tỉnh,
huyện,…Cụ thể:
Năm học 2020-2021: Nhà trường không huy động quỹ phát thưởng mà quỹ
phát thưởng trích từ quỹ ngân sách trị giá 12.600.000 đồng (mười hai triệu sáu
trăm ngìn đồng) và các quỹ ngoài ngân sách gồm quỹ văn nghệ khuyến học, quỹ
phụ huynh học sinh, quỹ kế hoạch nhỏ trị giá 22.390.000 đồng (hai mươi hai
triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng quỹ khen thưởng cho học sinh:
34.990.000 đồng (ba mươi bốn triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng). Trong
đó:
- Khen thưởng cho 01 học sinh ưu tú: 01 chiếc xe đạp trị giá 1.500.000
đồng (nhờ phụ huynh mua hộ).
- Khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong giao lưu Olympic HSTH
cấp tỉnh: 01 chiếc máy quạt trị giá 450.000 đồng (nhờ phụ huynh mua hộ).
- Khen thưởng học sinh đạt thành tích trong giao lưu cấp huyện, học sinh
xuất sắc, học sinh hoàn thành tốt các hội thi giao lưu cấp trường: nhà trường
tặng thưởng từ 15-20 quyển vở /HS. Mức khen thưởng một em trị giá từ 110.000
– 130.000 đồng.
4. Nội dung “Làm như vậy thì giống như tự phụ huynh bỏ tiền mua phần
thưởng cho con”. Qua tìm hiểu, theo giải trình của nhà trường, việc phối hợp,
chung tay giữa phụ huynh và nhà trường nhằm hướng đến mục đích tất cả vì học
sinh, để phát huy tinh thần hiếu học cho con em; vừa động viên, khuyến khích
cho các em học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập đạt kết quả cao và được khen
thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào được nhận thư ngỏ
cũng ủng hộ mà dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, nhà trường không
ép buộc.
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Căn cứ Thông tư 16/TT/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ
GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và Điều 10, khoản 4, điểm b tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày
22/11/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh,
những việc làm trên của nhà trường không vi phạm các quy định hiện hành.
Trên đây là báo cáo kiểm tra, xác minh của Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Phú Lộc. Kính báo cáo để quý cấp được rõ và trả lời trên hệ thống Trung
tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (báo cáo);
- TP và các PTP;
- Trường TH Thị Trấn 1;
- Lưu: VT, TH.
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