
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

 

Số: 123/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Phường Hà Huy Tập, ngày 27 tháng 10  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng trường học và kế hoạch tuyển sinh 

đầu năm học 2020-2021 tại các trường trên địa ban phường Hà Huy Tập 

 

I. Đặc điểm tình hình: 

1. Khái quát quy mô trường lớp 

1.1. Trường Tiểu học Hà Huy Tập 

- Số lớp: 15 lớp, tổng số học sinh 543 em 

- Tổng số CBGV: 25 người trong đó quản lý 1,  22 GV văn hóa , 02 cán 

bộ hành chính (chưa có Phó Hiệu trưởng) 

- CSVC:  có 15 phòng học, 03 phòng chức năng, 05 công trình vệ sinh 

trong đó 01 công trình đã xuống cấp 

- Trang thiết bị dạy học: 22 bộ máy vi tính để bàn học sinh, 05 bộ máy vi 

tính làm việc, 02 bộ máy chiếu, 02 máy tính xách , 01 máy phôto coppy. 

- Một số công trình chưa hoàn thành:  

+ Sân bóng đá mini, Trang thiết bị thư viện tiên tiến, bổ sung máy tính 

phòng tin học. 

+ Năm học 2020-2021 dự kiến của nhà trường xây dựng mua sắm CSVC 

đảm bảo trường đạt chuẩn quốc gia (các quy trình vận động đã được chính 

quyền địa phương chấp nhận, nhà trường đã lập tờ trình, trình PGD phê duyệt 

(đã có quy trình đầy đủ). 

1.2. Trường Mầm non Hà Huy Tập 

- Số lớp: 8 lớp, tổng số học sinh 250 em 

- Tổng số CBGV: 27 người trong đó quản lý: 3,  GV văn hóa: 16, cán bộ 

hành chính: 01. Hợp đồng: 7 

- CSVC:  có 08 phòng học, 11 phòng chức năng, 09 công trình vệ sinh 

- Trang thiết bị dạy học: 04 bộ máy vi tính để bàn học sinh, 04 bộ máy 

tính xách tay, 04 bộ máy chiếu. 

II. KẾT QUẢ ĐẦU TƯ XDCSVC TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC VÀ HUY ĐỘNG KHÁC. 

Đơn vị: triệu đồng 

TT

T 

Hạng mục 

công trình 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Kế 

hoạch 

vốn 

(năm) 

Giá các 

gói thầu 

Khởi 

công-hoàn 

thành 

(ngày, 

tháng, 

năm) 

Giá trị 

thực 

hiện 

Đã 

thanh 

toán 

Nợ 

I 

Nguồn ngân 

sách Nhà 

nước 

       



 Trường Mầm non Hà Huy Tập 

1 

Cải tạo 

trường Mầm 

non HHT 

326,825  279,184 

Khởi công 

10/2019 

Hoàn 

thành 

01/2020 

279,184 269 10,184 

 Trường tiểu học Hà Huy Tập 

1

1 

Sửa chữa mái 

dãy nhà 2 

tầng 14 

phòng, sơn 

mặt ngoài nhà 

học 2 tầng 6 

phòng, sửa 

chữa sân 

791,873 517,000  Khởi công 

24/02/2020 

Hoàn 

thành 

29/04/2020 

791,873 517,000 274,873 

2

2 

Xây dựng cơ 

sở vật chất 

Trường tiểu 

học Hà Huy 

Tập; Hạng 

mục: Sân 

bóng đá mini, 

thư viện tiên 

tiến và mua 

sắm bàn ghế 

văn phòng 

493,661 350,8 

Sân bóng 

mini: 

305,727 

triệu 

đồng 

KC: 

12/2019 

Chưa hoàn 

thành 

250 230  

Mua sắm 

thiết bị 

văn 

phòng: 

12,4 triệu 

đồng 

Đã hoàn 

thành 
12,4 0 112,4 

Mua 

sắm bàn 

ghế văn 

phòng: 

102,8 

triệu 

đồng 

Đã hoàn 

thành 

102,8 102,8 0 

I

II 

Nguồn huy 

động khác 

Không 

III. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI HÓA NĂM 

HỌC 2019-2020 (Theo Quyết định số 37/QĐ/UBND ngày 26/6/2019, Công văn 

5027/UBND-VX ngày 31/7/2019, và các văn bản liên quan) 

1. Kết quả thực hiện huy động nhân đóng góp theo Quyết định số 

37/QĐ/UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh:  UBND phường Hà Huy Tập 

đã xây dựng kế hoạch kiểm tra cơ sở vật trường học. Thành phần tham dự gồm 

Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, các ban HĐND, lãnh đạo UBND, 

công chức chuyên môn. 

- Trường Mầm non Hà Huy Tập: huy động nhân dân đóng góp 269 triệu 

đồng để xây dựng các hạng mục: Làm mái che; sân khấu di động; sơn mặt ngoài 

nhà học 2 tầng. 



- Trường tiểu học Hà Huy Tập: không thực hiện 

2. Kết quả thực hiện vận động, tài trợ theo Công văn 5027/UBND-VX 

ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh. 

2.1. Trường mầm non Hà Huy Tập 

- Kế hoạch số 131/KH-THHHT ngày 16/09/2019 của Trường mầm non 

Hà Huy Tập về việc vận động tài trợ giáo dục năm học 2019-2020. 

- Công văn số 61/UBND ngày 09/10/2019 của UBND phường Hà Huy 

Tậpvề việc cho ý kiến kế hoạch vận động tài trợ năm học 2019-2020; 

- Quyết định số     /QĐ-MNHHT, ngày     /10/2019 v/v thành lập Ban vận 

động và tiếp nhận tài trợ năm học 2019-2020; 

- Công văn số 508/PGD ĐT ngày 18/10/2019 của phòng Giáo dục và đào 

tạo v/v phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ năm học 2019-2020; 

2.2. Trường tiểu học Hà Huy Tập 

- Kế hoạch số 98/KH-THHHT ngày 08/09/2019 của Trường tiểu học Hà 

Huy Tập về việc vận động tài trợ giáo dục năm học 2019-2020. 

- Công văn số 64/UBND ngày 14/10/2019 của UBND phường Hà Huy 

Tậpvề việc cho ý kiến kế hoạch vận động tài trợ năm học 2019-2020; 

- Quyết định số 97/QĐ-THHHT, ngày 08 /09 /2019 v/v thành lập Ban vận 

động và tiếp nhận tài trợ năm học 2019-2020; 

- Công văn số 495/PGD ĐT ngày 14/10/2019 của phòng Giáo dục và đào 

tạo v/v phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ năm học 2019-2020; 

          Biểu 1 

T

TT 

Nội dung huy 

động 
Kế hoạch 

Kết quả 

huy động 
Đã sử dụng 

Nội dung 

đầu tư 
Ghi chú 

I 
Trường Mầm non 

HHT 
460,034 449,034 449,034   

1

1 
Theo QĐ 37 280 269 269 

- Làm mái 

che; sân khấu 

di động; sơn 

mặt ngoài nhà 

học 2 tầng 

 

2

2 
Theo CV 5027 180,034 180,034 180,034   

  15 15 15 
Mua 01 bộ loa 

máy 
 

  60 60 60 
Mua 200m2 

thảm cỏ nhựa 
 

  105,034 105,034 105,034 

Lợp mái tôn 

chống thấm 

nhà hiệu bộ 
 

II 
Trường tiểu học 

HHT 
     

1

1 
Theo QĐ 37 

Không thực 

hiện 
    



2

2 
Theo CV 5027 160 156,495 156,495   

1  130,000 129,870 129,870 

Mua bổ sung 

13 bộ máy 

tính để bàn 

phòng tin học 

 

2  30,000 26,625 26,625 

Tu sửa bồn 

hoa, trồng cây 

cảnh, hoa 

 

 Cộng: 160,000 156,495 156,495   

3. Đối với các khoản thu bắt buộc:  

3.1. Trường Mầm non Hà Huy Tập: 

- Học phí 

- Thu hộ BHYT: không 

3.2. Trường tiểu học Hà Huy Tập 

- Học phí: (Cấp tiểu học không thu học phí) 

- Thu hộ BHYT: Đã thực hiện tổng số tiền: 265.424.130 đồng/ tổng số 

học sinh 570 em đạt tỷ lệ 100%. 

4. Đối với các khoản được nhận, được thu do các tổ chức, cá nhân tự 

nguyện tham gia đóng góp cho nhà trường? (quỹ ban đại diện cha mẹ học 

sinh; kinh phí hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài 

giờ chính khóa; nhận tài trợ…). 

Biểu 2 

T

T 

Nội dung 

huy động 
Tổng thu Tổng chi 

Nội dung chi (cụ thể 

theo từng nội dung) 
Ghi chú 

U

I 

 

Trường Mầm non Hà Huy Tập 

1 

1 

Quỹ hội cha 

mẹ học sinh 

232 cháu * 

200.000/cháu 

=46.400.000 
 

- Chi mua hoa chúc 

mừng khai giảng, Hội 

nghị VC, ĐH chi bộ, 

các ngày lễ tết trong 

năm: 38.075.000 

đồng; 

- Chi thăm hỏi, hiếu 

hỉ: 1.100.000 đồng 

- Chi tổng kết năm 

học: 5.225.000 đồng 

- Chi giải bóng 

chuyền hơi: 2.000.000 

đồng 

 



I

II 
Trường TH Hà Huy Tập 

1 

Quỹ hội cha 

mẹ học sinh 

76.725.000 76.725.000 - Chi mua hoa chúc 

mừng khai giảng, Hội 

nghị VC, ĐH chi bộ, 

các ngày lễ hội trong 

năm : 15.700.00đồng 

- Chi hỗ trợ tổng kết, 

phát thưởng năm học, 

liên hoan gặp mặt 

giao lưu ngày lễ tết: 

55.275.000 đồng 

- Hỗ trợ liên đội 

trường: 5.750.000 

đồng 

 

5. Các nội dung phục vụ trực tiếp cho học sinh (trong nhà trường) 

theo nhu cầu và thỏa thuận với cha mẹ học sinh? 

- Tổ chức bán trú: Báo cáo rõ các nội dung thu để mua sắm cơ sở vật chất 

phục vụ và chi trả cho hoạt động bán trú của học sinh tại trường (ngoài phần 

ngân sách cấp)?  

+ Thu mua sắm CSVC bán trú: 100.000đ/em/năm x 389em = 38.900.000 

đồng. 

+ Nội dung chi: 

 Chi may trang phục nhà bếp: 5.160.000 đồng. 

 Chi mua dường xếp, ga gối GV trực: 9.950.000 đồng. 

 Chi mua sắm bổ sung nồi, song chảo, môi thìa…: 11.825.000 đồng. 

 Chi mua nồi hầm xương, thay át, lắp đặt hệ thống điện nhà bếp: 

11.965.000 đồng. 

 Tiền phục vụ: 180.000đ/1em/ tháng. 

 Tiền ăn: 26.000đ/1bận ăn. 

- Quy trình: 

Căn cứ huy động: Thực hiện theo công văn số 1336/Sở GDDT – KHTC, 

ngày 06/09/2018 của sở GD ĐT Hà Tĩnh về hướng dẫn các khoản thu trong 

trường học. 

+ Theo thỏa thuận của Phụ huynh học sinh trong cuộc họp PH đầu năm 

học (có biên bản họp PH các lớp). 

IV.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2020-2021 

1. Công tác tuyển sinh  



- Trường Mầm non Hà Huy Tập tuyển sinh khối 3 tuổi: 80 cháu, chỉ tiêu 

tuyển sinh năm học 2020-2021: 75 cháu 

- Trường tiểu học Hà Huy Tập tuyển sinh học sinh lớp 1: 99 em, chỉ tiêu 

tuyển sinh năm học 2020-2021: 03 lớp/ 99 học sinh. Kết quả tuyển sinh đạt tỷ lệ 

100%. 

2. Về cơ sở vật chất 

- Thực trạng cơ sở vật chất các trường: 

+ Trường Mầm non Hà Huy Tập: có 08 phòng học, 11 phòng chức năng, 

09 công trình vệ sinh. Nhà ăn nhỏ, xuống cấp, bị thấm dốt. 

+ Trường tiểu học Hà Huy Tập: có 15 phòng học, 04 phòng học chức 

năng (thiếu 01). Khối phòng phục vụ: 01 Văn phòng, 01 phòng thư viện, 01 

phòng Đội, 01 phòng Kho, 01 phòng Kế toán, công trình vệ sinh 8 (06 công 

trình đúng chuẩn, còn 02 công trình không đúng chuẩn). Có sân chơi riêng, bải 

tập (Sân bóng đang thi công). Có nhà nấu ăn bán trú, nhà để xe cho GV và HS, 

nhà Bảo vệ. 

- Kế hoạch huy động nguồn lực, vận động tài trợ để xây dựng cơ sở vật 

chất năm học 2020-2021. 

    Biểu 3    

TT 
Nội dung 

huy động 
Dự kiến 

KH  

Đã thực 

hiện (đến 

thời điểm 

GS) 

Dự kiến nội 

dung đầu tư 

(cụ thể theo 

từng nội dung) 

Tiến độ 

thực hiện 

đến nay 

(chủ 

trương, 

thủ 

tục….) 

I Trường Mầm non Hà Huy Tập 

1 Theo QĐ 37 Không thực hiện 

2 Theo CV 5027 127,5    

a 

Vận động bằng 

tiền 

54,8 

- Xây dựng 

Kế hoạch số 

103/KH-

MN ngày 

25/8/2020; 

- Công văn 

số 

95/UBND-

XD ngày 

17/9/2020 

của UBND 

phường về 

Cải tạo, sửa 

chữa hội 

trường, phòng 

vi tính làm 

phòng học 

 

 

 

7,2 

Sơn hàng rào, 

cổng phụ, hàng 

rào sắt cổng 

chính 

 

 

 

13,2 

Sửa chữa nền 

hành lang và 

các phòng học 
 



việc cho ý 

kiến kế 

hoạch vấn 

động tài trợ; 

- Công văn 

465/PGDĐT 

ngày 

15/10/2020 

của phòng 

GDĐT v/v 

phê duyệt kế 

hoạch vận 

động, tài trợ 

bị bong tróc 

 

 

19,8 

Sửa chữa sân 

trường bị đọng 

nước 
 

 

 

16,5 

Chống thấm 

sảnh, cầu 

thang, nhà vệ 

sinh nhà học 2 

tầng và sửa 

chữa nhà bếp 

 

 
 

10,89 
Sửa chữa khóa 

cửa các lớp học 
 

b 
Vận động hiện 

vật 
  

 
 

II Trường tiểu học Hà Huy Tập 

1 
Theo QĐ 37 180 triệu 

đồng 

   

 

Xây dựng mái 

che sân tập thể 

dục 

180 triệu 

đồng 

Đang lập 

HS 

Xây dựng mái 

che khung sắt 

lợp tôn với 

diện tích 128m
2
 

Đang lập 

HS và 

chuẩn bị 

họp phụ 

huynh 

2 Theo CV 5027     

a 
Vận động bằng 

tiền 

296 triệu 

đồng 

- Xây dựng 

Kế hoạch số 

34/KH-

THHHT 

ngày 

18/8/2020 

của trường 

Tiểu học 

HHT 

- Công văn 

số 

80/UBND-

XD ngày 

26/8/2020 

của UBND 

phường Hà 

Huy Tập v/v 

  

 
 45 triệu 

đồng 

Mua Smart 

Tivi : 03 bộ 

 

 63 triệu 

đồng 

Mua tủ các 

phòng học và 

phòng bộ môn : 

18 cái 

 

 30 triệu 

đồng 

Lắp đặt bảng 

biểu trang trí 

phòng mỹ 

thuật, âm nhạc 

: 02 phòng 

 

 50 triệu 

đồng 

Làm mới cánh 

cửa cổng 

chính: 01 bộ 



 
 30 triệu 

đồng 

cho ý kiến 

kế hoạch 

vận động tài 

trợ năm học 

2020-2021 

Làm giá đở cây 

:15 cái 

 

 78 triệu 

đồng 

Mua bàn ghế 

học sinh : 50 

bộ 

b 
Vận động hiện 

vật 

    

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN VÀ KIẾN NGHỊ 

ĐỀ XUẤT 

1. Những khó khăn, vướng mắc. 

- CSVC chưa đáp ứng các tiêu chuẩn tiêu chí trong xây dựng trường đạt 

chuẩn Quốc gia, đảm bảo điều kiện kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. 

- Quá trình thực hiện huy động nguồn lực theo QĐ 37 và công văn 5027 

của UBND tĩnh Hà Tĩnh còn gặp nhiều khó khăn nên việc xây dựng cơ sở vật 

chất đáp ứng nhu cầu dạy và học của các nhà trường có thực hiện nhưng kết quả 

chưa cao. 

2. Nguyên nhân: 

- Do ý thực tự nguyện đóng góp ủng hộ của người dân chưa cao, đang ỷ 

lại nguồn vốn của nhà nước. 

- Quá trình tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương và thủ trưởng 

các trường học có lúc chưa tập trung cao, chưa khơi dậy được nguồn lực trong 

nhân dân. 

3. Kiến nghị đề xuất: 

- Đề nghị UBND Tỉnh, Thành Phố quan tâm, cân đối nguồn ngân sách hỗ 

trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất có nguồn kinh phí lớn, không thể vận động 

trong nhân dân để đảm bảo điều kiện cho các nhà trường thực hiện tốt việc dạy 

và học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo đề án đã phê duyệt./. 

 
Nơi nhận: 
- Đoàn GS thành phố; 

- Các trường học trên địa bàn; 

- Lưu: VP-UBND.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Viết Cường 
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