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KẾT LUẬN 

Thanh tra hành chính đối với Trường Trung học phổ thông Phương Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 737/QĐ-SGDĐT ngày 18/9/2020 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc thanh tra hành chính đối với Trường Trung 

học phổ thông (THPT) Phương Sơn từ ngày 28/9/2020; Xét báo cáo kết quả thanh 

tra và giải trình của Trường THPT Phương Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT kết luận 

như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Quá trình hình thành và phát triển 

Trường THPT Phương Sơn được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-UBND 

ngày 22/7/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Trải qua hơn 21 năm xây 

dựng và phát triển, nhà trường đạt được nhiều thành tích: xếp loại Tập thể Lao 

động Tiên tiến xuất sắc, được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT (năm 2011); Bằng 

khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

(các năm 2014, 2017, 2019); Trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 

2015, công nhận lại tháng 5/2020. 

2. Quy mô phát triển trường, lớp 

- Tính đến tháng 9/2020, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của 

đơn vị gồm 74 người (02 cán bộ quản lý; 68 giáo viên; 04 nhân viên hành chính), 

trong đó có 14 thạc sỹ. 

- Năm học 2020-2021, nhà trường có 30 lớp với 1.247 học sinh. Cơ sở vật 

chất đươc̣ đầu tư xây dựng gồm 30 phòng học kiên cố, 01 nhà đa năng, 01 sân 

bóng, 01 thư viện, 02 phòng máy tính, 05 phòng thực hành, các phòng chức năng; 

hệ thống sân chơi, bãi tập cơ bản đáp ứng yêu cầu daỵ hoc̣ cùng các hoạt động giáo 

dục khác của đơn vị.  

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

1. Kết quả đạt được 

1.1. Việc thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên và người học 

- Trong từng năm học, việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên của đơn vị cơ bản đảm bảo theo quy định về vị trí việc làm gắn với 

chuyên môn đào tạo và năng lực của từng cá nhân; đơn vị đã lập bảng phân công 

giảng dạy cho cán bộ, giáo viên và có sự điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với tình 

hình thực tiễn của đơn vị do có biến động về nhân sự hoặc thay đổi về phân phối 

chương trình ở từng môn học. 
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- Đơn vị đã thực hiện việc thành lập các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng theo 

đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT (có đủ các quyết định thành lập tổ chuyên môn, 

tổ Văn phòng); việc thiết lập hồ sơ quy hoạch cán bộ quản lý được thực hiện theo 

đúng quy trình và hướng dẫn của Sở GD&ĐT.   

- Thực hiện nghiêm túc việc ký hợp đồng làm việc theo các hướng dẫn của 

Sở GD&ĐT; đã tiến hành quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo đúng các hướng 

dẫn; hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thiết lập cơ bản đảm bảo theo văn bản 

hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Việc quy hoạch cán bộ quản lý được thực hiện theo 

đúng quy định. 

- Hồ sơ cán bộ công chức, viên chức, nhân viên được cập nhật theo quy định 

và được lưu trữ tương đối khoa học theo tổ, nhóm chuyên môn; công tác quản lý, 

khai thác sử dụng được theo dõi trên sổ sách. 

- Đơn vị đã thanh toán chế độ lương và các loại phụ cấp (phụ cấp chức vụ, 

phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp ưu 

đãi nghề, phụ cấp cấp ủy đảng) hàng tháng và thanh toán chế độ thai sản và nghỉ 

ốm đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, giáo viên, nhân viên1. Đơn vị đã thực hiện việc 

trích lập các quỹ nói chung và quỹ phúc lợi nói riêng đảm bảo theo quy định (chi 

Quỹ phúc lợi trong năm 2018 số tiền 269.163.750 đồng, năm 2019 tổng số tiền 

216.340.000 đồng, 9 tháng đầu năm 2020 chi số tiền 90.950.000 đồng). 

- Trong hai năm học 2018-2019, 2019-2020, đơn vị thực hiện đầy đủ và kịp 

thời chế độ cho học sinh theo quy định của Nhà nước2. 

1.2. Việc thiết lập và quản lý hồ sơ chuyên môn của giáo viên, học sinh 

- Hàng năm, căn cứ vào Điều lệ trường trung học, các văn bản chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền; đơn vị đã triển khai xây dựng các kế hoạch (kế hoạch chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, 

kế hoạch kiểm tra nội bộ, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi; kế hoạch phụ đạo học 

sinh yếu, kém; kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT...; xây dựng quy chế chuyên môn, 

quy chế thi đua khen thưởng...) để làm căn cứ chỉ đạo các tổ chuyên môn và mỗi 

giáo viên xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. 

- Trên cơ sở hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT, các tổ, nhóm chuyên 

môn đã tiến hành rà soát, xây dựng phân phối chương trình (PPCT) năm học mới; 

                   
1 Năm 2018 chi trả cho 76 cán bộ, giáo viên, nhân viên số tiền lương, phụ cấp là: 6.130.175.800 đồng. Năm 

2019 chi trả cho 76 cán bộ, giáo viên, nhân viên số tiền lương, phụ cấp là: 6.805.104.500 đồng. Năm 2020 đã chi trả 

cho 76 cán bộ, giáo viên, nhân viên 9 tháng tiền lương, phụ cấp là: 5.530.174.200 đồng; chi trả chế độ thai sản và 

nghỉ ốm cho 01 giáo viên, số tiền 33.739.300 đồng. 
2 Chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 

của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; chi trả chế độ 

hỗ trợ gạo, tiền ăn, tiền ở trọ của học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy 

định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; chi hỗ trợ tiền học bổng; hỗ trợ 

phương tiền, đồ dùng học tập cho học sinh khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo Thông tư liên tịch số 

42/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 31/12/2013 của liên Bộ: Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật. 
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năm học 2019-2020, PPCT đã có sự điều chỉnh theo thực tiễn hoạt động; năm học 

2020-2021 PPCT các môn xã hội được xây dựng tới từng khối lớp, phân hóa theo 

đối tượng học sinh.  

- Tổ chuyên môn, giáo viên đã thực hiện thiết lập các loại hồ sơ theo quy 

định. Việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn được thực hiện thường xuyên theo 

hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 

- Cán bộ quản lý  thực hiện việc mở các loại hồ sơ theo quy định. Giáo án 

của giáo viên được ký duyệt thường xuyên, giáo án môn Lịch sử năm học 2020-

2021 đã hướng tới việc phát triển năng lực cho học sinh. 

1.3. Việc thực hiện thu, quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ phục 

vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

- Đơn vị đã cập nhật các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về thu, 

quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục. 

- Từ năm học 2018-2019 đến thời điểm thanh tra; đầu mỗi năm học, đơn vị 

đã tổ chức họp Hội đồng nhà trường và phụ huynh học sinh để lấy ý kiến về dự 

thảo các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường; lập kế hoạch 

thực hiện thu, quản lý và sử dụng các khoản thu để trình Sở GD&ĐT thẩm định, 

phê duyệt. 

- Hàng năm, nhà trường đã xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, 

trong đó có điều khoản về thu, quản lý và sử dụng các khoản thu từ người học để 

làm căn cứ pháp lý khi tổ chức thực hiện. 

- Kiểm tra hồ sơ cho thấy đơn vị đã cơ bản thực hiện về công khai tài chính 

theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ 

GD&ĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và 

đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Năm học 2019-2020, đơn vị đã ban 

hành Quyết định công khai danh mục các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 

dục do Sở GD&ĐT phê duyệt, cho phép thực hiện trong năm học; đã niêm yết 

thông tin công khai trên tại phòng Hội đồng và trên Bảng tin đặt tại sân trường. 

- Năm học 2019-2020 đơn vị hạch toán kế toán kịp thời, đảm bảo quy định 

các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện đã được Sở GD&ĐT thẩm định, phê duyệt; 

chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính - kế toán được lập đầy đủ, sắp xếp khoa học, 

liên tục theo thời gian và theo từng nguồn kinh phí. 

2. Hạn chế, thiếu sót 

2.1. Việc thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên và người học 

- Việc bố trí giáo viên chưa đảm bảo đủ định mức lao động3, cụ thể theo 

bảng phân công chuyên môn năm học 2018-2019 có 36/72 giáo viên và năm học 

                   
3 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009  của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về chế độ làm 

việc đối với giáo viên phổ thông, thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, 
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2019-2020 có 35/72 giáo viên được phân công giảng dạy và kiêm nhiệm chưa đủ 

định mức 17 tiết/tuần. 

- Trong hai năm 2018 và 2019, việc chi trả chế độ cho các giáo viên thuộc 

Tổ Thể dục - Giáo dục quốc phòng, thanh toán tiền đưa học sinh đi thi đấu thể thao 

còn chậm, muộn. Năm học 2019-2020, việc chi trả công tác phí cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên còn chậm, do giáo viên chưa nộp hoặc chậm nộp hồ sơ liên quan, 

một số trường hợp đã nộp đủ chứng từ nhưng Kế toán nhà trường chưa hoàn thiện 

chứng từ chi kịp thời. 

- Năm 2018, đơn vị chi cơ cấu từ Quỹ Phúc lợi chưa đúng với quy định tại 

Quy chế chi tiêu nội bộ4: Quỹ Phúc lợi năm 2017 chuyển sang 2018 là 0 đồng, 

trích Quỹ phúc lợi (từ 10% dạy thêm học thêm) trong năm là 269.163.750 đồng, đã 

chi 269.163.750 đồng (trong đó: chi khen thưởng (khuyến học, khuyến tài) 

5.500.000 đồng - chiếm 2%, chi thiếu so với quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ 

3% tương đương số tiền 8.075.000 đồng; chi tham quan học tập 89.076.000 đồng - 

chiếm 33,1%, chi thiếu so với quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ 14,4% tương 

đương số tiền 38.760.000 đồng; trong khi chi các ngày Lễ Tết và thăm hỏi 

174.587.750 đồng - chiếm 64,9%, chi thừa so với quy định tại Quy chế chi tiêu nội 

bộ 17,4% tương đương số tiền 46.835.000 đồng), còn lại 0 đồng. Đơn vị còn thực 

hiện chi từ Quỹ phúc lợi cho một số hoạt động5 chưa được quy định tại Quy chế 

chi tiêu nội bộ, tổng số tiền 8.500.000 đồng. 

2.2. Việc thiết lập và quản lý hồ sơ chuyên môn của giáo viên, học sinh 

- Trong hai năm học 2018-2019; 2019-2020, các tổ, nhóm chuyên môn chưa 

thực hiện việc xây dựng phân phối chương trình theo đối tượng học sinh lớp, toàn 

khối thực hiện chung PPCT; năm học 2020-2021, các môn tự nhiên chưa thực hiện 

xây dựng PPCT theo Công văn số 998/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 03/9/2020 

của Sở GD&ĐT về việc ban hành khung PPCT và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh 

nội dung dạy học cấp THCS, THPT. 

- Kế hoạch tổ chuyên môn: chưa theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động (tổ Ngoại 

ngữ năm học 2018-2019); xây dựng không căn cứ từ kế hoạch của nhà trường, không 

có nội dung kiểm tra nội bộ; chưa xây dựng chi tiết kế hoạch sinh hoạt chuyên môn 

(các tổ xã hội); các tổ chuyên môn không lưu đầy đủ hồ sơ, minh chứng công tác sinh 

hoạt chuyên môn; chưa theo dõi việc tự làm đồ dùng của giáo viên. 

- Sổ gọi tên và ghi điểm: kiểm tra Sổ điểm năm học 2019-2020 các lớp 

12A4, 12A5, 12A8, 12A9 có sự chênh lệch lớn giữa điểm kiểm tra thường xuyên 

                                                         
bổ sung một số điều của Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 

28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT. 
4 5% chi khen thưởng (khuyến học, khuyến tài); 47,5% chi tham quan học tập; 47,5% chi các ngày Lễ Tết 

và thăm hỏi. 
5 Chi hỗ trợ Đại hội Chi Đoàn CBGVNV năm học 2018-2019 (tháng 8/2018), số tiền 2.800.000 đồng 

(Phiếu chi số 198 ngày 30/10/2018). Chi thanh toán tiền cơm và chi tiền rượu khai giảng ngày 05/9/2018 (năm học 

2018-2019), số tiền 5.700.000 đồng.  
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với điểm kiểm tra học kỳ (môn Hóa học, Sinh học); giữa điểm kiểm tra học kỳ I 

với điểm kiểm tra học kỳ II (môn Hóa học). 

- Việc thực hiện ghi chép trong sổ ghi đầu bài chưa đúng quy định: một số 

lớp chưa ghi đầy đủ nội dung cột 5 - số học sinh nghỉ học; còn giáo viên bộ môn 

ghi vào cột 3 - môn học, cột 6 - tên bài dạy; học sinh ghi vào cột 4 - tiết theo phân 

phối chương trình; còn hiện tượng tẩy, xóa, sửa chữa sai quy định. Sổ ghi đầu bài 

chưa được đóng dấu giáp lai giữa các trang. Việc nhận xét đánh giá, cho điểm giờ 

học còn hình thức (đánh giá giờ dạy: Được; Nghiêm túc hoặc Ý thức). Hướng dẫn 

ghi và cho điểm sổ ghi đầu bài do đơn vị xây dựng trong các năm học chưa quy 

định đầy đủ các nội dung học sinh phải thực hiện trong một tiết học. 

- Kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn chưa đảm bảo theo 

quy định (còn hiện tượng sao chép giữa các năm học; giữa các thành viên trong 

tổ; việc ghi chép nội dung các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn còn sơ sài, chưa đầy 

đủ; kế hoạch không có kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trước làm căn cứ xây 

dựng chỉ tiêu năm học mới; cuối năm học, không đánh giá việc thực hiện các chỉ 

tiêu đặt ra; năm học 2019-2020, trong thời gian giãn cách xã hội do phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 còn nhiều giáo viên chưa thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch 

với thực tế; nội dung tự làm đồ dùng dạy học, thao giảng chưa chi tiết, cụ thể). 

- Giáo án của giáo viên: đơn vị không lưu đầy đủ giáo án năm học 2018-

2019, 2019-2020. Năm học 2020-2021, việc soạn giáo án của giáo viên còn hình 

thức, chưa đảm bảo theo quy định: nội dung bài soạn chủ yếu tập chung vào nêu 

kiến thức, chưa tập chung vào xây dựng các tình huống có vấn đề để từ đó chuyển 

giao nhiệm vụ học tập cho học sinh; giáo án soạn chung cho các lớp, không thể 

hiện mức độ phân hóa đối tượng học sinh trong từng lớp học; không rút kinh 

nghiệm qua từng tiết dạy. 

- Việc thực hiện các nội dung và ghi chép trong sổ dự giờ chưa đảm bảo: nội 

dung ghi chép còn sơ sài, chủ yếu ghi nội dung bài dạy, chưa nêu bật phương pháp 

đổi mới dạy học, cách xây dựng dẫn dắt học sinh trong quá trình tiếp nhận kiến 

thức mới đáp ứng yêu cầu cho Chương trình GDPT mới; đánh giá ưu điểm, hạn 

chế cần khắc phục sơ sài,... Năm học 2018-2019, 2019-2020 cán bộ quản lý chưa 

thường xuyên thực hiện dự giờ. 

- Trong các năm học, lãnh đạo đơn vị đã thực hiện phê duyệt, kiểm tra, theo 

dõi việc sử dụng sổ chủ nhiệm của giáo viên; tuy nhiên chưa đảm bảo (mới chỉ 

dừng ở việc thực hiện ký, chưa có tên lãnh đạo kiểm tra, chưa thực hiện việc đóng 

dấu sau ký và dấu giáp lai); một số giáo viên chủ nhiệm chưa cập nhật đầy đủ các 

nội dung (số điện thoại liên hệ, học sinh thuộc diện chính sách, những thay đổi 

trong năm học, kết quả học tập và rèn luyện năm học trước, khen thưởng cuối 

năm; chưa ghi đầy đủ các khoản thu của nhà trường). 

- Trong ba năm học, còn hiện tượng sửa chữa điểm trong sổ điểm cá nhân, 

sổ gọi tên và ghi điểm chưa đúng theo quy định; đơn vị còn giao cho từng giáo 

viên ra đề kiểm tra một tiết đối với từng lớp học, chưa tạo ngân hàng đề kiểm tra, 
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dẫn đến hiện tượng điểm kiểm tra một tiết có sự chênh lệch lớn giữa điểm kiểm tra 

học kỳ (môn Hoá học, Sinh học, …). 

2.3. Thực hiện thu, quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ 

trợ hoạt động giáo dục 

- Một số văn bản của các cấp có thẩm quyền về thu, quản lý và sử dụng các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục chưa được đơn vị cập nhật 

và áp dụng kịp thời theo quy định6. 

- Kiểm tra hồ sơ họp phụ huynh học sinh cho thấy: Năm học 2018-2019, đơn 

vị không lưu biên bản các đợt họp phụ huynh học sinh; năm học 2019-2020, trong 

các biên bản họp phụ huynh học sinh về việc lấy ý kiến dự thảo các khoản thu thỏa 

thuận và tự nguyện còn in sẵn mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận (nước 

uống, vệ sinh, sổ liên lạc điện tử, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, 

luyện kỹ năng làm bài thi), do đó việc thỏa thuận còn mang tính hình thức. 

- Quy chế chi tiêu nội bộ các năm 2018, 2019, 2020 chưa có quy định về thu 

- chi các khoản thu: luyện kỹ năng làm bài thi, xã hội hóa giáo dục, dịch vụ tuyển 

sinh, giáo dục kỹ năng sống (những khoản thu đã được Sở GD&ĐT thẩm định, phê 

duyệt cho phép thực hiện trong các năm học); trong điều khoản về thu - chi tiền 

dạy thêm, học thêm chưa quy định cụ thể tỷ lệ thụ hưởng của từng cá nhân liên 

quan trong nội dung chi 5% cho công tác quản lý; chưa quy định về việc chi tiền 

hoa hồng trích lại sử dụng tại đơn vị từ các nhà cung cấp sổ liên lạc điện tử, bảo 

hiểm thân thể học sinh. 

- Việc thực hiện công khai về thu, quản lý và sử dụng các khoản thu thỏa 

thuận và tự nguyện từ người học: đơn vị không trình được báo cáo công khai về 

thu, quản lý và sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện từ người học năm 

học 2018-2019; trong năm học 2018-2019, nhà trường chưa niêm yết thông tin 

công khai về thu, quản lý và sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trên 

trang Website của đơn vị. 

- Về việc huy động xã hội hóa giáo dục để làm sân bóng nhân tạo (triển khai 

từ năm học 2017-2018):  

+ Trong năm học 2017-2018, đơn vị không được Sở GD&ĐT phê duyệt về 

việc triển khai huy động xã hội hóa giáo dục để làm sân bóng đá cỏ nhân tạo, tuy 

nhiên đơn vị đã thông qua cha mẹ học sinh để triển khi thực hiện. Năm học 2018-

2019, đơn vị đã lập hồ sơ trình và được Sở GD&ĐT phê duyệt triển khai huy động 

xã hội hóa giáo dục để làm sân bóng đá cỏ nhân tạo; tuy nhiên đơn vị tiếp tục để 

cho Ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai thực hiện, không thực hiện việc mở hồ 

sơ theo dõi hạch toán kế toán theo quy định. 

                   
6 Thông tư số 16/2018/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; Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT ban 

hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ GD&ĐT quy 

định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên ... 
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+ Việc thực hiện thu, chi: Hồ sơ thu, trong hai năm học, đơn vị không lưu 

các danh sách ủng hộ tiền xã hội hóa có chữ ký của phụ huynh học sinh các lớp7. 

Hồ sơ chi: Nhà trường còn giao cho phụ huynh học sinh đại diện ký hợp đồng thi 

công với nhà thầu, không đảm bảo quy định về thu, quản lý và sử dụng khoản thu 

tự nguyện - xã hội hóa giáo dục theo quy định8; không hợp lý về số tiền9; toàn bộ 

hồ sơ hợp đồng không có chữ ký của đại diện nhà trường; không có hồ sơ liên quan 

đến việc thành lập Tổ Giám sát thi công công trình của nhà trường; hồ sơ thanh toán 

cho nhà thầu không đảm bảo quy định tài chính hiện hành10. 

- Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐD CMHS): Đơn vị không trình 

được hồ sơ thu - chi quỹ BĐD CMHS trong năm học 2018-2019 và Kỳ II năm học 

2019-2020, không có các danh sách ủng hộ quỹ BĐD CMHS có chữ ký của 

CMHS các lớp trong Kỳ I năm học 2019-2020. Trong hai năm học 2018-2019, 

2019-2020 đơn vị còn hướng dẫn BĐD CMHS huy động ủng hộ quỹ theo mức 

bình quân (năm học 2018-2019 mức 200.000 đồng/học sinh, năm học 2019-2020 

mức từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/học sinh); chưa hướng dẫn CMHS lập hồ 

sơ thu - chi quỹ BĐD CMHS các lớp, trích từ quỹ lớp sang quỹ trường theo quy 

định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT. 

- Về công nợ của nhà trường (được bàn giao giữa ông Đặng Xuân Cát - 

Hiệu trưởng và ông Phạm Hùng - Phó Hiệu trưởng): 

+ Căn cứ Biên bản bàn giao công tác tài chính tại Trường THPT Phương 

Sơn ngày 31/10/2018 giữa ông Đặng Xuân Cát - Hiệu trưởng và ông Phạm Hùng - 

Phó Hiệu trưởng (có chứng kiến của ông Nguyễn Văn Quyền - Nguyên Kế toán và 

bà Thân Thu Hằng - Thủ quỹ nhà trường), tại mục “6. Các khoản công nợ”, ông 

Cát bàn giao công nợ của nhà trường cho ông Hùng giải quyết, gồm 08 nội dung 

với tổng số tiền 459.605.000 đồng11. 

                   
7 Tổng số tiền xã hội hóa huy động được trong hai năm học 2017-2018 và 2018-2019 là 571.626.000 đồng 

(năm học 2017-2018 là 358.726.000 đồng; năm học 2018-2019 là 212.900.000 đồng). 
8 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về thu, 

sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường 

xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Bắc 

Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND. 
9 Giá gói thầu là 631.664.500 đồng (lớn hơn 60.038.500 đồng so với tổng số tiền huy động được là 

571.626.000 đồng). 
10 01 Phiếu thu ngày 04/01/2018 của Trung tâm Quy hoạch xây dựng Bắc Giang, thu tiền của ông Nguyễn Văn 

Thi - Hội Trưởng Hội Phụ huynh học sinh Trường THPT Phương Sơn trả tiền tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 

công trình sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Trường THPT Phương Sơn, số tiền 25.014.000 đồng; không có hợp đồng tư vấn 

thiết kế. 

Tại sổ ghi tay theo dõi thanh toán, Hội Phụ huynh học sinh Trường đã thanh toán tổng số tiền 658.631.500 

đồng, cụ thể: thanh toán cho ông Giáp Đình Lục 645.631.500 đồng; thanh toán tiền giám sát công trình 13.000.000 

đồng (trong đó, thanh toán cho 05 ông bà đại diện Hội Phụ huynh học sinh Trường số tiền 9.500.000 đồng; thanh 

toán cho ông Đặng Xuân Cát - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường số tiền 1.000.000 đồng, thanh toán cho ông Nguyễn 

Văn Quyền - Nguyên Kế toán số tiền 2.500.000 đồng). 
11 08 khoản công nợ với các nhà thầu, nhà cung cấp: ông Nguyễn Tuấn Nhã chi phí sửa máy tính, số tiền: 

18.920.000 đồng; ông Nguyễn Văn Thành chi phí lắp mành rèm nhà lớp học, số tiền: 140.000.000 đồng; ông Giáp 

Đình Lục chi phí sửa chữa nhỏ (về xây dựng), số tiền: 75.463.000 đồng; cửa hàng điện nước Thanh Tươi chi phí sửa 

chữa điện nước, số tiền: 28.378.000 đồng; Công ty TNHH Xây dựng và thương mại 376 Bắc Giang chi phí cải tạo 

nhà xe giáo viên, nhà xe học sinh, vôi ve nhà B, C, số tiền: 145.052.000 đồng.Công ty Cổ phần Đầu tư tư vấn xây 

dựng thương mại Đức Anh chi phí quản lý dự án công trình cải tạo nhà xe giáo viên, nhà xe học sinh, vôi ve nhà B, 
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+ Theo báo cáo của nhà trường, qua kiểm tra hồ sơ (đến thời điểm thanh tra), 

đơn vị đã thanh toán một phần hoặc toàn bộ công nợ cho 06 nhà thầu, nhà cung cấp 

với tổng số tiền 355.764.000 đồng; chưa thanh toán hết cho 03 nhà thầu, nhà cung 

cấp với tổng số tiền 144.466.000 đồng12. 

+ Hồ sơ chứng từ 08 nội dung này còn một số tồn tại sau: 

(1). Hồ sơ sửa chữa nhỏ về xây dựng chưa hợp lệ, bao gồm: 02 Biên bản kiểm 

tra hiện trạng cơ sở vật chất nhà trường vào các ngày 08/01/2015 và 25/12/2016 chỉ có 

chữ ký của ông Trịnh Xuân Huế là đại diện Ban Cơ sở vật chất của nhà trường và 02 

giấy xác nhận kinh phí chưa thanh toán cho nhà thầu với tổng số tiền là 75.740.000 

đồng có chữ ký của ông Đặng Xuân Cát - Nguyên Hiệu trưởng, có đóng dấu của nhà 

trường, không có hồ sơ hợp đồng và hóa đơn tài chính; 

(2). Hồ sơ sửa chữa điện nước không hợp lệ: có 01 Biên bản xác nhận công 

nợ ngày 29/10/2018 với số tiền 28.378.000 đồng, có chữ ký của ông Đặng Xuân 

Cát - Nguyên Hiệu trưởng, có đóng dấu của nhà trường, không có hồ sơ hợp đồng 

và hóa đơn tài chính; 

(3). Hồ sơ lắp mành rèm nhà lớp học số tiền 140.000.000 đồng: hóa đơn tài 

chính người mua hàng chưa ký, không có biên bản bàn giao mành rèm cho các 

lớp, Hợp đồng kinh tế không ghi rõ số bộ mành rèm; 

(4). Hồ sơ cải tạo nhà xe giáo viên, nhà xe học sinh, vôi ve nhà B, C: số tiền 

còn lại nhà trường chưa thanh toán Công ty TNHH Xây dựng và thương mại 376 

Bắc Giang là 15.052.000 đồng, đến thời điểm kiểm tra, hai bên chưa lập hồ sơ 

quyết toán. 

3. Nguyên nhân của những hạn chế 

3.1. Nguyên nhân khách quan 

- Trường THPT Phương Sơn đặt tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, khu 

vực tuyển sinh của đơn vị (gồm các xã Phương Sơn, Chu Điện, Lan Mẫu, Yên Sơn, 

Thanh Lâm, Bảo Sơn... của huyện Lục Nam) có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển 

không đồng đều, nhiều xã còn khó khăn; tác động mặt trái của kinh tế thị trường 

phần nào ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của nhà trường. 

- Một bộ phận cha mẹ học sinh còn khó khăn về kinh tế hoặc đi lao động ở 

nước ngoài (còn phó mặc con em cho người thân trong gia đình) nên chưa thật sự 

có điều kiện quan tâm đến việc học tập của con em mình. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Một số cán bộ quản lý chưa chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành 

                                                         
C, số tiền: 8.730.000 đồng; ông Nguyễn Đình Cải chi phí sửa chữa cửa nhà lớp học, số tiền: 34.000.000 đồng; Trung 

tâm quy hoạch xây dựng Bắc Giang chi phí tư vấn thiết kế bản vẽ xây dựng cải tạo nhà xe học sinh và vôi ve nhà B, 

C, số tiền: 9.062.000 đồng. 
12 Nợ ông Giáp Đình Lục chi phí sửa chữa nhỏ số tiền: 75.463.000 đồng. Nợ Cửa hàng điện nước Thanh 

Tươi chi phí sửa chữa điện nước, số tiền: 28.378.000 đồng. Nợ ông Nguyễn Văn Thành số tiền 40.625.000 đồng. 
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đơn vị; chưa thường xuyên cập nhật đầy đủ các văn bản pháp luật (về chế độ, chính 

sách của người lao động) có liên quan đến giáo dục và đào tạo để làm căn cứ chỉ 

đạo và triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. 

- Một số giáo viên, nhân viên của đơn vị chưa tích cực học tập kinh nghiệm 

làm việc để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc; chưa có tinh 

thần trách nhiệm cao đối với công việc và nhiệm vụ được giao.  

- Đội ngũ nhân viên kế toán không ổn định (trong thời kỳ thanh tra, có 03 

lần thay đổi với 04 kế toán); còn kế toán tham mưu, giúp việc, thực hiện nhiệm vụ 

được giao chưa hiệu quả. 

III. KIẾN NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Kiến nghị 

Căn cứ vào kết quả thanh tra, kết luận nêu trên, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu 

cầu Hiệu trưởng Trường THPT Phương Sơn chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau: 

1.1. Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp có 

thẩm quyền (nhất là các văn bản chỉ đạo về các chế độ, chính sách của giáo viên, 

nhân viên)  để làm căn cứ pháp lý xây dựng các kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ năm học đúng quy định, tiếp tục chuẩn bị tốt các các điều kiện cho 

Chương trình giáo dục phổ thông mới. 

1.2. Chỉ đạo tổ trưởng các tổ chuyên môn, yêu cầu các cá nhân có liên quan 

khắc phục những tồn tại, hạn chế về thực hiện quy chế chuyên môn đã được chỉ ra 

trong Kết luận thanh tra; quan tâm đến công tác xây dựng kế hoạch hoạt động của 

nhà trường của các tổ chuyên môn và việc lưu hồ sơ cá nhân của giáo viên đảm 

bảo quy định và phù hợp với thực tiễn. 

1.3. Chỉ đạo bộ phận tài vụ và các bộ phận có liên quan, khắc phục những 

tồn tại, hạn chế về thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên và người học; mở đầy đủ hồ sơ theo dõi và hạch toán, đồng thời công khai tất 

cả khoản thu từ người học theo nguyên tắc tài chính hiện hành. Bổ sung, điều 

chỉnh và hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế hoạt động cơ quan, đơn vị; quy 

chế thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Quy chế dân chủ cơ sở theo Thông tư số 

11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Hướng dẫn 

thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập”. 

1.4. Phát huy quyền làm chủ của nhà giáo, cán bộ, viên chức; nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật, giải quyết tâm tư, 

nguyện vọng của nhà giáo, cán bộ, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 

chính, tăng cường công khai, minh bạch các quy định, chính sách đến với nhà giáo, 

cán bộ, viên chức. Chấn chỉnh lề lối, phong cách làm việc, thực hiện văn hóa công 

vụ của nhà giáo, cán bộ, viên chức trong thi hành công vụ và nâng cao trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong 

nhà trường; phòng chống hành vi tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cửa quyền. 
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1.5. Chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn cơ sở hướng dẫn hoạt động và phát 

huy vai trò giám sát của Ban Ban thanh tra nhân dân theo quy định tại Điều 75 

Luật Thanh tra năm 2010 và Điều 34 Nghị định số 159/2016/NĐ-CP của Chính 

phủ “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ 

chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ 

ngày 07/8/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hướng dẫn số 02/HD-

CĐN ngày 30/01/2018 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 

1.6. Hướng dẫn ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng việc huy động, 

quản lý và sử dụng quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại Thông tư số 

55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ Ban đại 

diện cha mẹ học sinh. 

1.7. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

được giao của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động để kịp thời có 

hình thức khen thưởng (đối với những người thực hiện tốt công việc được giao), 

đồng thời có hình thức xử lý (đối với những người không thực hiện nhiệm vụ) theo 

quy định của pháp luật.  

2. Các biện pháp xử lý 

2.1. Xử lý kinh tế: Không. 

2.2. Xử lý hành chính 

Căn cứ những hạn chế đã nêu trên, thủ trưởng đơn vị tổ chức kiểm điểm (bằng 

văn bản) làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong đơn vị, xử lý các vi phạm 

theo thẩm quyền, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; 

làm rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó, giáo viên, 

nhân viên, người lao động trong đơn vị (Quy trình, các biểu mẫu thực hiện theo Công 

văn số 239/SGDĐT-TTr ngày 11/3/2020 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn 

thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra). 

Hiệu trưởng tiến hành niêm yết công khai Kết luận này tại Phòng họp Hội đồng 

(thời gian niêm yết ít nhất 15 ngày liên tục) và trên Cổng thông tin điện tử của nhà 

trường để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động được biết; báo cáo 

Giám đốc Sở GD&ĐT (qua Thanh tra Sở) kết quả khắc phục những hạn chế, thiếu sót 

và xử lý vi phạm sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ GD&ĐT (để b/c);  

- Thanh tra tỉnh Bắc Giang (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT (để chỉ đạo t/h); 

- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT (để t/h) ; 

- Trường THPT Phương Sơn (để t/h); 

- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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