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KẾT LUẬN THANH TRA
Công tác thu chi và việc tổ chức thực hiện các quy định đảm bảo

an toàn trường học đầu năm học 2022-2023

 Thực hiện Quyết định số 1734/QĐ-SGDĐT ngày 03/10/2022 của Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam Về việc thanh tra công 
tác thu chi, việc tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và các 
quy định đảm bảo an toàn trường học đầu năm học 2022-2023, Quyết định số 
1790/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2022 của Giám đốc Sở GDĐT Về việc gia hạn 
thời gian thanh tra, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1734/QĐ-SGDĐT đã tiến 
hành thanh tra tại 08 cơ sở giáo dục ở 04 cấp học trên địa bàn 08 huyện/ thị xã/ 
thành phố, cụ thể:

- Trường Mẫu giáo Quế Minh (huyện Quế Sơn), Trường Mẫu giáo Sơn Ca 
(huyện Núi Thành);

- Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (thành phố Tam Kỳ), Trường Tiểu học Hồ 
Xuân Phương (thị xã Điện Bàn);

- Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành phố Hội 
An), Trường THCS Mỹ Hòa (huyện Đại Lộc);

- Trường Trung học phổ thông (THPT) Hùng Vương (huyện Thăng Bình), 
Trường THPT Hồ Nghinh (huyện Duy Xuyên).

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/11/2022 của Trưởng đoàn thanh tra, 
Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam kết luận thanh tra như sau:

A. Khái quát chung
Các Phòng GDĐT có triển khai, hướng dẫn cụ thể các cơ sở giáo dục thuộc 

sự quản lý về công tác thu, chi đầu năm học 2022-2023 và các hướng dẫn, chỉ 
đạo liên quan đến công tác đảm bảo an toàn trường học trên cơ sở văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT.

Các cơ sở giáo dục được thanh tra đã triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn của Sở GDĐT1 và địa phương về thực hiện thu chi năm học 2022-2023 đến 
tất cả giáo viên, nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh.

Công tác đảm bảo an toàn trường học được các cơ sở giáo dục quan tâm 
thực hiện.

1 Công văn số 1780/SGDĐT-VP ngày 25/8/2022 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện các khoản 
thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo 
dục.
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B. Kết quả kiểm tra, xác minh
I. Công tác thu, chi đầu năm học 2022-2023 
1. Đối với thu học phí
Các cơ sở giáo dục đã triển khai Công văn số 1846/SGDĐT-VP ngày 

06/9/2022 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam V/v tạm dừng việc thu học phí công 
lập năm học 2022-2023. 

Có 07/08 đơn vị được thanh tra đã tạm dừng và chưa thu học phí theo 
hướng dẫn.

Riêng Trường THPT Hùng Vương đã tổ chức thu học phí khi học sinh lớp 
10 nhập học với tổng số tiền đã thu: 133.900.000 đồng (409 học sinh đã nộp) và 
đã nộp vào Kho bạc Nhà nước (KBNN) theo giấy nộp tiền ngày 07/10/2022. 
Nguyên nhân là do nhà trường căn cứ theo hướng dẫn tại Mục 1.1 Công văn số 
1780/SGDĐT-VP ngày 25/8/2022 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam Về việc thực 
hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 và 
chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục: “Trong khi chờ Hội 
đồng nhân dân tỉnh quyết định khung học phí, mức thu học phí cụ thể đối với 
năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các 
đơn vị giữ ổn định mức thu học phí của năm học 2022-2023 bằng mức học phí 
năm học 2021-2022 đã được quy định tại Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 
12/8/2021 của UBND tỉnh về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”, 
nên đã tổ chức thu học phí khi học sinh lớp 10 nhập học trước khi thực hiện 
Công văn số 1846/SGDĐT-VP. Sau đó, trường đã thông báo đến toàn thể phụ 
huynh và học sinh tạm dừng thu học phí, chờ văn bản hướng dẫn triển khai thu 
học phí.

2. Đối với các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ
2.1. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh (ĐDCMHS) 

trường năm học 2022-2023
Đánh giá hồ sơ thu, chi kinh phí Ban ĐDCMHS ở năm học 2021-2022: vẫn 

còn 022/08 đơn vị thu kinh phí Ban ĐDCMHS theo mức bình quân, mức tối 
thiểu là trái quy định tại điểm b khoản 13 và khoản 34 Điều 10 Điều lệ Ban đại 
diện cha mẹ học sinh5; có 03/08 đơn vị đã chi kinh phí không đúng mục đích so 

2 Trường THPT Hùng Vương (130.000 đồng/ học sinh/ năm học), Trường THPT Hồ Nghinh (Ban ĐDCMHS 
trường vận động kinh phí 100.000 đồng/ học sinh).
3 Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại 
diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh 
lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.
4 Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.
5 Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 
của Bộ GDĐT
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với quy định tại khoản 4 Điều 10 Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (cụ thể: 
chi hỗ trợ học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi6, Hội khỏe Phù Đổng7).

 Đối với kinh phí Ban ĐDCMHS các trường năm học 2022-2023: tại thời 
điểm thanh tra có 03/08 trường8 không vận động kinh phí Ban ĐDCMHS, các 
trường còn lại có vận động kinh phí Ban ĐDCMHS. Ban ĐDCMHS Trường 
THPT Hùng Vương xây dựng dự toán thu bình quân 150.000 đồng/phụ huynh 
học sinh (trái với khoản 3 Điều 10 Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh).

2.2. Về các nguồn tài trợ
- Trường Mẫu giáo Quế Minh (huyện Quế Sơn) vận động các tổ chức từ 

thiện, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ bằng tiền, hiện vật theo tinh 
thần xã hội hóa giáo dục. Nhà trường đã ban hành Quyết định thành lập Tổ tiếp 
nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ năm học 2022-2023; Kế hoạch vận 
động tài trợ giáo dục năm học 2022-2023. Tổng dự trù kinh phí vận động tài trợ 
trong năm học 2022-2023 là 98.000.000 đồng. Tuy nhiên, nhà trường không 
thực hiện đúng quy trình vận động tài trợ và việc tiếp nhận các khoản tài trợ theo 
Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT9, cụ thể:

+ Không báo cáo với Phòng GDĐT huyện Quế Sơn để phê duyệt kế hoạch 
tài trợ  theo đúng khoản 1 Điều 5 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT.

+ Khi tiếp nhận các khoản tài trợ bằng hiện vật, nhà trường không lưu trữ 
hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 16/2018/TT-
BGDĐT.

- Trường THPT Hồ Nghinh ban hành Quyết định thành lập Ban vận động 
và tiếp nhận quỹ tài trợ các hoạt động phục vụ giáo dục năm học 2022-2023; Kế 
hoạch vận động tài trợ; lập dự toán đóng góp viện trợ với số tiền 300.000.000 
đồng (gồm: cải tạo, chỉnh trang mảng xanh, nhà vệ sinh học sinh: 100.000.000 
đồng; trang thiết bị: 130.000.000 đồng; xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài 
Hồ Nghinh: 70.000.000 đồng). Tuy nhiên, nhà trường chưa trình Sở GDĐT phê 
duyệt theo quy định.

- Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành phố Hội An) lập dự toán đóng 
góp viện trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT với số tiền là 23.700.000 
đồng và đã trình10 Phòng GDĐT thành phố Hội An chờ xem xét, phê duyệt.

3. Đối với những khoản thu khác
3.1. Bảo hiểm y tế (BHYT)

6 Trường THPT Hồ Nghinh: chi hỗ trợ cho học sinh tham gia các kỳ thi HSG Quốc gia (02 đợt): 1.350.000 đồng; 
chi hỗ trợ gặp mặt các đội tuyển HSG lớp 12 (03 đợt): 14.415.000 đồng.
7 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (thành phố Tam Kỳ): chi bồi dưỡng Hội khỏe Phù Đổng với số tiền 1.840.000 
đồng nhưng thiếu kế hoạch, quyết định thành lập đội tuyển tham dự Hội khỏe Phù Đổng, chỉ có danh sách nhận 
tiền của nhà trường.
8 Trường Mẫu giáo Quế Minh (huyện Quế Sơn), Trường Mẫu giáo Sơn Ca (huyện Núi Thành), Trường Tiểu học 
Hồ Xuân Phương (thị xã Điện Bàn)
9 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
10 Tờ trình số 126/TTr-NBK ngày 15/8/2022 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm về việc Phê duyệt vận 
động tài trợ nguồn lực cho công tác khuyến học và khen thưởng năm học 2022-2023.
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Trường Mẫu giáo Sơn Ca (huyện Núi Thành), Trường Mẫu giáo Quế Minh 
(huyện Quế Sơn) không thu BHYT (do trẻ mẫu giáo thuộc đối tượng đã được 
cấp BHYT).

Đầu năm học 2022-2023, các trường tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo tại 
Công văn số 1442/SGDĐT-VP ngày 27/8/2020 của Sở GDĐT về việc đẩy mạnh 
thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho học sinh năm học 2020-2021; thực hiện 
Công văn số 1246/BHXH-QLT ngày 23/8/2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng 
Nam về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 
2022-2023. Tại thời điểm thanh tra, các trường đã và đang tổ chức thu BHYT 
học sinh theo đúng các văn bản hướng dẫn, trong đó có trường đạt tỷ lệ học sinh 
đã tham gia BHYT cao11; bên cạnh đó, có trường chưa tổ chức thu12 hoặc thu 
với tỷ lệ còn thấp13 vì lý do học sinh tham gia bảo hiểm từ 01/01 đến 31/12 hằng 
năm nên kế hoạch công tác tham gia BHYT của nhà trường triển khai vào đầu 
tháng 12/2022.

3.2. Bảo hiểm thân thể
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của phụ huynh, các trường đã triển khai thu 

bảo hiểm thân thể cho học sinh trên tinh thần tự nguyện (lựa chọn công ty bảo 
hiểm, mức bảo hiểm) theo hướng dẫn. Ban ĐDCMHS một số trường14 thống 
nhất giao nhà trường ký kết thỏa thuận với công ty bảo hiểm và thực hiện trách 
nhiệm tổng hợp hồ sơ tai nạn của học sinh, làm việc với công ty bảo hiểm, đề 
nghị chi trả tiền bảo hiểm cho học sinh (có Biên bản thỏa thuận).

3.3. Quỹ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh
Trường Mẫu giáo Sơn Ca (huyện Núi Thành) và Trường Mẫu giáo Quế 

Minh (huyện Quế Sơn) không thu (trẻ mẫu giáo không thuộc đối tượng thu).
Các trường triển khai mức thu quỹ Đội, quỹ Đoàn theo đúng hướng dẫn15; 

có trường chưa xây dựng kế hoạch thu, chi do chờ tổ chức Đại hội liên đội năm 
học 2022-202316 hoặc chờ Đoàn cấp trên chuẩn y Ban chấp hành Đoàn trường 
năm học 2022-202317; có trường thống nhất đề xuất không thu quỹ Đội18.

Hầu hết hồ sơ chứng từ thu, chi và quyết toán kinh phí hoạt động Đoàn, Đội 
của các trường ở năm học 2021-2022 đảm bảo theo quy định. Riêng Liên đội 

11 Trường Tiểu học Hồ Xuân Phương (thị xã Điện Bàn) đã thực hiện thu đạt 96,7%.
12 Trường THCS Mỹ Hòa (huyện Đại Lộc)
13 Trường THPT Hồ Nghinh
14 Trường Mẫu giáo Sơn Ca (huyện Núi Thành), Trường Tiểu học Hồ Xuân Phương (thị xã Điện Bàn), Trường 
THPT Hùng Vương
15 Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25/11/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh về việc thay đổi mức đóng đoàn phí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mức đóng: 2.000 
đồng/đoàn viên/tháng (đóng 12 tháng).
Điểm 2, Phần II Hướng dẫn liên tịch số 01-HD/LT ngày 28/02/2018 giữa Tỉnh đoàn và Sở GDĐT tỉnh Quảng 
Nam, mức đóng góp không vượt quá 2.000 đồng/em/tháng (đóng 9 tháng).
16 Trường THCS Mỹ Hòa (huyện Đại Lộc)
17 Đoàn Trường THPT Hùng Vương
18 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành phố Hội An): do tình hình dịch bệnh và theo góp ý của Tổng phụ 
trách Đội cùng với Ban Hoạt động ngoài giờ lên lớp nhà trường thống nhất đề xuất không thu quỹ Đội.
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Trường Tiểu học Hồ Xuân Phương chưa lập sổ quỹ theo dõi thu - chi, không lập 
chứng từ gốc thu - chi năm học 2021-2022 để quyết toán theo đúng quy định.

3.4. Tin nhắn để liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh
Qua thanh tra, có 03/08 trường19 thực hiện thu tiền tin nhắn liên lạc giữa 

nhà trường với phụ huynh, việc thu trên tinh thần tự nguyện và có sự thỏa thuận 
thống nhất với phụ huynh.

3.5. Đối với các khoản thu, chi thỏa thuận khác
Các trường có thực hiện thu, chi một số khoản thu theo sự thỏa thuận với 

phụ huynh. Cụ thể như sau:
- Thu tiền tổ chức hoạt động dạy làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 

2: Trường Tiểu học Hồ Xuân Phương (thị xã Điện Bàn) có kế hoạch kèm dự 
toán thu, chi nhưng giao cho Phó Hiệu trưởng quản lý thu, chi nguồn này là 
không đúng quy định (theo nguyên tắc quản lý tài chính phải giao cho bộ phận 
tài vụ trường).

- Thu tiền mua sắm phục vụ bán trú, tiền ăn bán trú, tiền chăm sóc học sinh 
bán trú, tiền phụ phí bán trú: Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (thành phố Tam Kỳ), 
Trường Mẫu giáo Quế Minh (huyện Quế Sơn), Trường Mẫu giáo Sơn Ca (huyện 
Núi Thành). Riêng Trường Mẫu giáo Quế Minh (huyện Quế Sơn) dự toán các 
khoản chi: chi trả tiền cho giáo viên hợp đồng ngắn hạn, chi trả tiền vệ sinh sân 
trường, chi bảo trì hệ thống nước uống, chi trả tiền nước sạch là trái quy định tại 
điểm b khoản 4 Điều 10 Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Thu tiền nước uống: Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (thành phố Tam Kỳ), 
Trường Mẫu giáo Quế Minh (huyện Quế Sơn). Việc thu, chi có thỏa thuận với 
phụ huynh.

- Thu tiền dạy làm quen tiếng Anh và Aerobic cho trẻ: Trường Mẫu giáo 
Quế Minh (huyện Quế Sơn), Trường Mẫu giáo Sơn Ca (huyện Núi Thành). Việc 
thu, chi có thỏa thuận với phụ huynh.

- Thu tiền trang phục thể dục, bảng tên phù hiệu: Trường THCS Nguyễn 
Bỉnh Khiêm (thành phố Hội An), Trường THPT Hồ Nghinh. Việc thu, chi có thỏa 
thuận với phụ huynh.

- Thu tiền vệ sinh học sinh: Ban ĐDCMHS Trường THPT Hùng Vương 
xây dựng dự toán thu tiền vệ sinh học sinh số tiền 35.000/ học sinh/ năm học 
(ước thực hiện dự toán thu là 40.060.000 đồng), việc này trái quy định tại khoản 
4 Điều 10 Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Năm học 2021-2022, Ban 
ĐDCMHS trường cũng đã thu và quyết toán nguồn thu thỏa thuận này để hợp 
đồng nhân viên dọn dẹp và mua dụng cụ lao động20.

19 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành phố Hội An), Trường THCS Mỹ Hòa (huyện Đại Lộc), Trường 
Tiểu học Nguyễn Hiền (thành phố Tam Kỳ).
20 Năm học 2021-2022, Ban ĐDCMHS Trường THPT Hùng Vương tổ chức thu tiền in sao đề, mua giấy thi... 
của học sinh với số tiền: 95.895.000 đồng, đã thực hiện quyết toán số tiền 75.895.000 đồng (tồn quỹ 20.000.000 
đồng Ban ĐDCMHS sử dụng chi hỗ trợ tiền ăn uống cho Hội đồng coi thi tốt nghiệp); thu tiền vệ sinh nhà vệ 
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II. Việc tổ chức thực hiện các quy định đảm bảo an toàn trường học 
đầu năm học 2022-2023

1. Các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học
Các trường đã xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường học và đã triển khai 

thực hiện trong toàn trường. Tuy nhiên, có trường21 chưa cập nhật Thông tư số 
06/2019/TT-BGDĐT22 để xây dựng Quy tắc ứng xử. Trường THCS Mỹ Hòa 
(huyện Đại Lộc) đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 32/KH-MH ngày 
15/10/2019 về thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi 
đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Các trường có triển khai 
Kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Công tác vệ sinh trường học, cảnh quan nhà trường nhìn chung đảm bảo 
xanh, sạch, an toàn. Các trường đã xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc 
nội quy, quy chế trong trường học năm học 2022-2023. Một số trường có hệ 
thống camera giám sát đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, an 
toàn trường học. Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước cổng 
trường, kiểm soát các trường hợp ra vào cổng được thực hiện chặt chẽ. Các 
trường có tổ chức bán trú23 có khu vực bếp ăn sạch sẽ; tuy nhiên, Trường Mẫu 
giáo Sơn Ca (huyện Núi Thành) chưa tiến hành kiểm định nước uống về vệ sinh 
an toàn thường xuyên theo quy định, Trường Mẫu giáo Quế Minh (huyện Quế 
Sơn) có khu vực kho để sạp ngủ cho trẻ còn ẩm thấp.

Các trường đã tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai lồng 
ghép các hoạt động về phòng chống bạo lực học đường nhằm thực hiện Chỉ thị 
số 933/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT24, Thông tư số 
45/2021/TT-BGDĐT25, Nghị định số 80/2017/NĐ-CP26. Các trường đã chú trọng 
công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, phòng 
chống bạo hành, xâm hại, phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm (có Ban 
Chỉ đạo, có xây dựng phương án triển khai thực hiện, có sự phối hợp với các cơ 
quan, tổ chức trong và ngoài nhà trường về đảm bảo an toàn trường học…).

Các trường đều chú trọng xây dựng Phương án và triển khai các giải pháp 
phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Trong đó, nhiều đơn vị đã được cơ quan chức 

sinh học sinh để hợp đồng nhân viên dọn dẹp và mua dụng cụ lao động với số tiền: 47.115.000 đồng (trong đó, 
thuê nhân công 26.000.000 đồng/năm học). Việc này trái quy định tại khoản 4 Điều 10 Điều lệ Ban đại diện cha 
mẹ học sinh.
21 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (thành phố Tam Kỳ), Trường THPT Hồ Nghinh
22 Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo 
dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
23 Trường Mẫu giáo Quế Minh (huyện Quế Sơn), Trường Mẫu giáo Sơn Ca (huyện Núi Thành), Trường Tiểu 
học Nguyễn Hiền (thành phố Tam Kỳ)
24 Chỉ thị số 933/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường các giải pháp phòng chống 
bạo lực học đường.
25 Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 21/12/2021 của Bộ GDĐT Quy định về xây dựng trường học an toàn, 
phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
26 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành 
mạnh, thân thiên, phòng chống bạo lực học đường
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năng kiểm tra về công tác PCCC27 theo quy định; đã cử cán bộ, giáo viên, nhân 
viên tham gia các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ. 

Công tác phòng, chống thiên tai, giảm nhẹ rủi ro được các trường thực hiện 
tốt (thành lập Ban chỉ đạo, có phương án chủ động ứng phó), nhờ đó, sau cơn bão 
số 04, nhìn chung các trường không có hư hỏng đáng kể.

Các trường đã thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn trường học trước 
diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 (có Ban chỉ đạo, Tổ giám sát, Phương án, 
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2022-2023; cập nhật thông 
tin dịch tễ và báo cáo số liệu thường xuyên theo quy định). Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm 
vắc xin phòng dịch Covid-19 của các trường tại thời điểm thanh tra chưa đảm 
bảo theo chỉ đạo tại Công văn 2025/SGDĐT-HSSVPC ngày 27/9/2022 của Sở 
GDĐT28 (tại thời điểm thanh tra chỉ có Trường THPT Hồ Nghinh đảm bảo tỷ lệ 
tiêm mũi 3 cho học sinh trên 80% (đạt 85,68%), Trường Mẫu giáo Sơn Ca – 
huyện Núi Thành đảm bảo tỷ lệ tiêm mũi 4 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên là 
90%). Bên cạnh đó, các trường đang triển khai việc tuyên truyền trong học sinh 
để chủ động phòng ngừa các dịch bệnh khác (sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ…).

Về công tác y tế trường học, các trường được bố trí nhân viên y tế chuyên 
trách có nhiều thuận lợi và đã tổ chức thực hiện tốt công tác y tế trong nhà 
trường (xây dựng Kế hoạch công tác y tế trường học năm học 2022-2023, tổ 
chức khám sức khỏe đầu năm cho học sinh, trang bị tủ thuốc, thực hiện sơ cấp 
cứu ban đầu; theo dõi và tham mưu thực hiện về công tác phòng, chống dịch 
bệnh trong nhà trường; tham mưu việc phối hợp với y tế địa phương; thực hiện 
tốt việc lưu mẫu thức ăn…). Bên cạnh đó, có trường không có nhân viên y tế 
chuyên trách nên công tác y tế trường học chưa được triển khai theo hướng 
dẫn29, còn một số bất cập (việc khai thác sử dụng phòng y tế, trực tại phòng y 
tế…); mặc dù vậy, có trường giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế đã nỗ lực thực 
hiện tương đối tốt nhiệm vụ này30.

Đầu năm học 2022-2023, tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành 
phố Hội An) có phát sinh 02 vụ việc bạo lực trong học sinh (học sinh của trường 
đánh nhau ngoài nhà trường), đã được nhà trường phối hợp với phụ huynh học 
sinh giải quyết (kiểm điểm, nhắc nhở, học sinh nhận lỗi và không kỷ luật học 
sinh); căn tin trường có bán một số hàng hóa thực phẩm nhưng chưa thực hiện 
cam kết giữa nhà trường với người bán về chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn 
thực phẩm.

2. Việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương 
trong quản lý, giáo dục học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, 
lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường

27 Trường Mẫu giáo Quế Minh (huyện Quế Sơn), Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (thành phố Tam Kỳ), Trường 
THCS Mỹ Hòa (huyện Đại Lộc), Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành phố Hội An), Trường THPT Hồ 
Nghinh
28 Công văn 2025/SGDĐT-HSSVPC ngày 27/9/2022 của Sở GDĐT V/v đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch 
trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
29 Trường THPT Hồ Nghinh
30 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành phố Hội An)
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Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở các trường đã triển 
khai một số hoạt động để cùng xây dựng trường học an toàn, thân thiện (tổ chức 
Chương trình Tiến bước lên Đoàn, Hội thi Nét đẹp đội viên, Chương trình phát 
thanh măng non, Hành trình về địa chỉ đỏ; tổ chức cho học sinh cam kết nghiêm 
túc trong học tập, thi cử, vui chơi an toàn, lành mạnh…; tuyên truyền về sức 
khỏe giới tính, các kỹ năng cho học sinh; cải tạo cảnh quan trường học; củng cố 
và phát huy các câu lạc bộ31 trong trường học: CLB Phát thanh, CLB Văn nghệ, 
CLB tiếng Anh, CLB Kỹ năng thanh niên…), hướng đến xây dựng “Trường học 
hạnh phúc”. Nhà trường phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội làm tốt công tác tuyên 
truyền, giáo dục học sinh thông qua sinh hoạt chào cờ đầu tuần, hoạt động ngoại 
khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp... Các trường đã tổ chức thực hiện công tác tư 
vấn tâm lý học đường và phát huy vai trò của Tổ tư vấn tâm lý học đường.

Các trường đã phối hợp với chính quyền địa phương32, Ban ĐDCMHS, cơ 
quan công an địa phương33 trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 
thông theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT34. 

Các trường đã phối hợp với Trạm y tế cấp xã trong việc chăm sóc sức khỏe 
và phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường (một số trường không có nhân viên 
y tế chuyên trách thì những trường hợp học sinh cần sơ cấp cứu được nhà trường 
chuyển trực tiếp sang Trạm y tế xã).

Các trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc quản lý, giáo 
dục học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện 
(thường xuyên giữ mối liên lạc, thông tin, phối hợp kịp thời với phụ huynh học 
sinh qua ứng dụng, qua tin nhắn; có quy chế phối hợp giữa nhà trường với Ban 
ĐDCMHS35; phụ huynh hỗ trợ ngày công cải tạo cảnh quan trường lớp36…).

C. Kết luận về những nội dung đã thanh tra
I. Ưu điểm
1. Về các khoản thu, chi đầu năm học 2022-2023
Các Phòng GDĐT đã kịp thời có văn bản hướng dẫn triển khai các khoản 

thu, chi đầu năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục thuộc sự quản lý. 
Nhìn chung, các trường có bám sát văn bản hướng dẫn của Phòng GDĐT, Sở 
GDĐT để triển khai thực hiện việc: thu học phí, bảo hiểm y tế học sinh, quỹ Đội 
TNTP Hồ Chí Minh, quỹ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thu bảo hiểm thân thể, tiền 

31 Trường THPT Hồ Nghinh
32 Hằng năm một số trường xây dựng Kế hoạch và Bản đăng ký Bảo vệ an ninh trật tự trường học, được UBND 
cấp xã công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh, trật tự”. Các trường phối hợp với UBND cấp xã về thành lập 
Ban Chỉ đạo Xây dựng “Trường học hạnh phúc” (UBND cấp xã ban hành Quyết định thành lập).
33 Có văn bản phối hợp giữa nhà trường với Công an cấp xã; phối hợp tuyên truyền đến học sinh về an toàn giao 
thông và tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm các quy định pháp luật về giao thông; phối hợp xử lý 
các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xã hội.
34 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GDĐT về việc 
hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, đấu tranh phòng, chống tội 
phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục.
35 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (thành phố Tam Kỳ)
36 Trường Mẫu giáo Quế Minh (huyện Quế Sơn)
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bán trú, tin nhắn liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh. Các khoản thu thỏa 
thuận có sự thống nhất thỏa thuận trong phụ huynh học sinh.

2. Về công tác đảm bảo an toàn trường học
Thực hiện các hướng dẫn của Phòng GDĐT, Sở GDĐT, các trường đã tập 

trung triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học 
năm học 2022-2023, hướng đến xây dựng “Trường học hạnh phúc”. Tất cả các 
trường đã xây dựng và triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử trong trường học. 
Công tác phối hợp giữa nhà trường, các tổ chức, đoàn thể trong trường học, phối 
hợp với địa phương, phụ huynh học sinh và các tổ chức ngoài nhà trường được 
thực hiện khá đồng bộ ở các đơn vị.

II. Hạn chế
1. Về các khoản thu, chi đầu năm học 2022-2023
- Kinh phí Ban ĐDCMHS trường: kinh phí năm học 2021-2022 vẫn có 02 

trường37 thu theo mức bình quân, mức tối thiểu; 03 trường38 chi kinh phí không 
đúng mục đích (trái quy định tại Điều 10 Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh). 
Kinh phí năm học 2022-2023 có 01 trường39 vẫn xây dựng dự toán thu bình 
quân.

- Các khoản tài trợ: có 02 trường40 lên kế hoạch và lập dự toán vận động tài 
trợ nhưng không báo cáo với cơ quan quản lý (Phòng GDĐT, Sở GDĐT) để phê 
duyệt kế hoạch tài trợ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT; có 
01 trường41 tiếp nhận các khoản tài trợ bằng hiện vật nhưng không lưu trữ hồ sơ 
theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT.

- Các khoản thu thỏa thuận:
+ Ban ĐDCMHS Trường THPT Hùng Vương dự toán thu tiền vệ sinh học 

sinh trong năm học 2022-2023 trái quy định.
+ Trường Tiểu học Hồ Xuân Phương (thị xã Điện Bàn) giao cho Phó Hiệu 

trưởng quản lý thu, chi nguồn thu tổ chức hoạt động dạy làm quen tiếng Anh cho 
học sinh lớp 1, 2 trái quy định.

+ Trường Mẫu giáo Quế Minh (huyện Quế Sơn) dự toán các khoản chi từ 
nguồn thu phục vụ bán trú trái quy định (chi trả tiền cho giáo viên hợp đồng 
ngắn hạn, chi trả tiền vệ sinh sân trường, chi bảo trì hệ thống nước uống, chi trả 
tiền nước sạch).

- Quỹ Đội TNTP Hồ Chí Minh: Liên đội Trường Tiểu học Hồ Xuân 
Phương (thị xã Điện Bàn) chưa lập sổ quỹ theo dõi thu - chi, không lập chứng từ 
gốc thu - chi năm học 2021-2022 để quyết toán theo đúng quy định.

37 Trường THPT Hùng Vương (130.000 đồng/ học sinh/ năm học), Trường THPT Hồ Nghinh (Ban ĐDCMHS 
trường vận động kinh phí 100.000 đồng/ học sinh).
38 Trường THPT Hồ Nghinh, Trường THPT Hùng Vương, Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (thành phố Tam Kỳ).
39 Trường THPT Hùng Vương
40 Trường THPT Hồ Nghinh, Trường Mẫu giáo Quế Minh (huyện Quế Sơn)
41 Trường Mẫu giáo Quế Minh (huyện Quế Sơn)
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2. Về công tác đảm bảo an toàn trường học
- Đầu năm học 2022-2023, có 01 trường42 phát sinh 02 vụ việc bạo lực học 

sinh ngoài khuôn viên trường.
- Một số trường không có cán bộ y tế chuyên trách nên việc triển khai thực 

hiện công tác y tế trường học còn bất cập.
- Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 của cán bộ, giáo viên, nhân viên 

cũng như trong học sinh của nhiều trường chưa đảm bảo theo hướng dẫn.
- Một số trường có tổ chức bán trú còn có nội dung chưa đảm bảo tiêu 

chuẩn về vệ sinh, an toàn (nước uống43, khu vực để sạp ngủ của trẻ44).
- Việc tổ chức căn tin trong trường của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

(thành phố Hội An) chưa đảm bảo do chưa cam kết chất lượng vệ sinh an toàn 
thực phẩm đối với hàng hóa tại căn tin. 

D. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không.
E. Kiến nghị biện pháp xử lý
I. Đối với các đơn vị được thanh tra
Các cơ sở giáo dục đã được thanh tra khẩn trương khắc phục các hạn chế, 

đã nêu trên, đồng thời nghiêm túc thực hiện các kiến nghị sau đây:
1. Về công tác thu chi
- Chấm dứt việc thu, chi các khoản từ phụ huynh học sinh trái quy định tại 

khoản 4 Điều 10 Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (kể cả việc vận động kinh 
phí Ban ĐDCMHS và các khoản thỏa thuận trong phụ huynh học sinh), tuyệt 
đối không được tổ chức thu tiền vệ sinh. Chấm dứt vận động kinh phí Ban 
ĐDCMHS theo mức bình quân, mức tối thiểu.

- Khẩn trương khắc phục các quy trình cần thiết về vận động tài trợ theo 
quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT trước khi tổ chức thực hiện. 

- Chấn chỉnh đối với các khoản thu phục vụ cho công tác bán trú chỉ thực 
hiện chi đúng mục đích phục vụ bán trú, tuyệt đối không được chi trả tiền cho 
giáo viên hợp đồng ngắn hạn, chi trả tiền vệ sinh sân trường, chi bảo trì hệ thống 
nước uống, chi trả tiền nước sạch.

- Đối với các khoản thu trong và ngoài ngân sách của nhà trường phải giao 
cho bộ phận tài vụ nhà trường quản lý theo đúng nguyên tắc tài chính.

- Đối với các khoản thu trong năm học, yêu cầu Kế toán các đơn vị phải kịp 
thời nộp về Kho bạc Nhà nước (học phí), nộp về cơ quan Bảo hiểm xã hội 
(BHYT).

42 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành phố Hội An)
43 Trường Mẫu giáo Sơn Ca (huyện Núi Thành)
44 Trường Mẫu giáo Quế Minh (huyện Quế Sơn)
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- Trường Tiểu học Hồ Xuân Phương (thị xã Điện Bàn) nghiêm túc lập sổ 
quỹ theo dõi thu - chi, chứng từ gốc thu - chi theo đúng quy định đối với quỹ 
Đội TNTP Hồ Chí Minh của nhà trường trong năm học 2022-2023.

2. Về công tác đảm bảo an toàn trường học
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử trong trường học đã 

được các trường xây dựng, hằng năm, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung để phù 
hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục triển khai thực hiện phương án, kế hoạch năm 
học 2022-2023 của các trường về đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học, 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng 
chống đuối nước; chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục kiến thức và các kỹ năng 
cần thiết cho học sinh. 

- Tăng cường các giải pháp giáo dục học sinh nhằm phòng chống bạo lực 
học đường cả trong và ngoài nhà trường; tích cực phát huy vai trò của cán bộ làm 
nhiệm vụ tư vấn tâm lý học đường để giúp giải tỏa các khúc mắc trong học sinh, 
nhất là lứa tuổi vị thành niên. Riêng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành 
phố Hội An) tăng cường giám sát và tích cực thực hiện các giải pháp phòng 
chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích, kịp thời chấn chỉnh 
các trường hợp vi phạm để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

- Tiếp tục phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác chăm sóc, giáo dục 
học sinh; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng 
(công an, y tế…) để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

- Thực hiện tốt công tác y tế trường học trên cơ sở Kế hoạch số 4436/KH-
UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Thực hiện Chương trình y 
tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở 
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cùng với hướng dẫn tại Công 
văn số 1883/SGDĐT-HSSVPC ngày 12/9/2022 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam 
Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ y tế trường học năm học 2022-2023. Những 
cơ sở giáo dục không có nhân viên y tế chuyên trách đề nghị phải phân công cán bộ 
kiêm nhiệm công tác y tế trường học và triển khai thực hiện nghiêm túc theo hướng 
dẫn.

- Quản lý căn tin trong trường học phải thực hiện theo đúng các quy định, 
hướng dẫn hiện hành (Điều 46 Nghị định 151/2017/NĐ-CP45, Điều 4 Thông tư 
số 30/2012/TT-BYT46). 

- Tiếp tục có giải pháp tích cực nhằm tuyên truyền, vận động việc tiêm vắc 
xin phòng dịch Covid-19 trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

45 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, 
sử dụng tài sản công.
46 Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về điều kiện vệ sinh an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
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3. Về trách nhiệm đối với các hạn chế
Yêu cầu Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục được thanh tra tổ chức kiểm điểm 

trách nhiệm đối với tổ chức, bộ phận, cá nhân có liên quan đến những hạn chế 
nêu trên; đặc biệt, đối với các hạn chế liên quan đến công tác thu, chi các khoản 
trái quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, đề nghị phải nghiêm túc 
kiểm điểm làm rõ (nội dung này đã được thanh tra và chấn chỉnh nhiều lần trong 
các Kết luận thanh tra). Trên cơ sở nội dung kiểm điểm trách nhiệm, căn cứ mức 
độ vi phạm, Hiệu trưởng xem xét xử lý trách nhiệm đối với viên chức do mình 
quản lý, cấp có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm đối với viên chức quản lý 
của các đơn vị.

Yêu cầu Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục được thanh tra xây dựng kế hoạch 
thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định 33/2015/NĐ-CP47.

II. Đối với các Phòng GDĐT
- Trưởng Phòng GDĐT huyện Núi Thành, huyện Quế Sơn, huyện Đại Lộc, 

thị xã Điện Bàn, thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An có trách nhiệm chỉ đạo 
việc khắc phục các hạn chế của cơ sở giáo dục thuộc sự quản lý.

- Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố triển khai nội dung 
Kết luận thanh tra này đến các cơ sở giáo dục thuộc sự quản lý để rút kinh 
nghiệm, chấn chỉnh việc lạm thu.

III. Đối với Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam
- Thanh tra Sở giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận 

thanh tra theo quy định tại Nghị định 33/2015/NĐ-CP.
- Văn phòng Sở giúp Giám đốc Sở theo dõi việc tổ chức kiểm điểm trách 

nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, sai phạm đã 
nêu tại Kết luận thanh tra.

Trên đây là Kết luận thanh tra công tác thu chi và việc tổ chức thực hiện các 
quy định đảm bảo an toàn trường học đầu năm học 2022-2023. Giám đốc Sở 
GDĐT đề nghị Hiệu trưởng cơ sở giáo dục được thanh tra và các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Kết luận thanh tra, báo cáo kết quả 
thực hiện (bằng văn bản, kèm theo hồ sơ minh chứng) về Sở GDĐT (qua Thanh 
tra Sở) trước ngày 30/12/2022./.

Nơi nhận:
- Thanh tra Bộ GDĐT (để báo cáo);
- Thanh tra tỉnh (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc (để chỉ đạo);
- Thanh tra Sở, Văn phòng Sở (để theo dõi);
- Các Phòng GDĐT (thực hiện);
- Các cơ sở giáo dục được thanh tra (để thực hiện);
- Các cơ sở giáo dục (rút kinh nghiệm);                                                  
- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao

47 Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.
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