UBND HUYỆN THÁP MƯỜI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 604 /BC-GDĐT

Tháp Mười, ngày 26 tháng 8 năm 2019

V/v báo cáo giải quyết nội dung
phản ánh của Báo Tuổi trẻ về việc thu
tiền học sinh đầu năm học 2019-2020

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp;
- Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tháp Mười.
Thực hiện theo Công văn số 1126/SGDĐT-KHTC ngày 23 tháng 8 năm 2019
của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp về việc xác minh làm rõ việc
thu tiền nhận hồ sơ lớp 1;
Thực hiện theo Công văn số 911/UBND-VX ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc xác minh làm rõ phản ánh trên Báo Tuổi trẻ về
Trường Tiểu học Phú Điền 1 yêu cầu đóng 1,4 – 1,5 triệu đồng mới nhận hồ sơ lớp 1;
Phòng GDĐT báo cáo giải quyết nội dung phản ánh của Báo Tuổi trẻ về việc
thu tiền học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Phú Điền 1 như sau:
1. Nội dung phản ánh
Ngày 23/08/2019 Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh có phản ánh “ Đi nộp
hồ sơ vào lớp 1 cho con, phụ huynh được yêu cầu đóng 1,4 - 1,5 triệu đồng mới
được nhận hồ sơ. Vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Phú Điền 1, một trường công
tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp”.
2. Kết quả xác minh
Ngày 24/08/2019, lãnh đạo và kế toán Phòng GDĐT đã đến Trường Tiểu học
Phú Điền 1 làm việc với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tất cả giáo viên chủ nhiệm
lớp 1 và tổ thu tiền , xem xét các hồ sơ lưu trữ tại trường. Ngày 26/08/ 2019 Giám
đốc Sở GDĐT, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện làm việc với Trưởng phòng GDĐT
và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Điền 1, kết quả như sau:
Lý do: Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký học sinh lớp 1, đồng thời thu các khoản
tiền từ đầu năm là do một số phụ huynh bận nhiều việc, một số thì làm ăn ở xa, nên
xin tự nguyện đóng trước để không phải đi lại nhiều lần, phụ huynh đóng tiền đi về
truyền miệng với nhau, nên nhiều phụ huynh khi đi mang tiền theo đóng luôn, và tổ
thu tiền của nhà trường tiến hành thu khi chưa có sự chỉ đạo của Hiệu trưởng về thời
điểm thu.
Đến ngày 24/08/2019 nhà trường đã nhận 122 học sinh vào học lớp 1, trong đó
có 73 học sinh đã đóng tiền Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn và tiền học 2 buổi/

ngày với số tiền từ 1,4 - 1,5 triệu đồng/ học sinh; 16 học sinh chỉ đóng Bảo hiểm y
tế, Bảo hiểm tai nạn với tổng số tiền từ 550.000 đồng đến 600.000 đồng /học sinh,
còn 23 học sinh lớp 1 chưa đóng tiền, nhưng vẫn được xếp lớp và sinh hoạt bình
thường ở tuần qua. Vì vậy, phòng GDĐT xét thấy chưa đủ cơ sở để xác định nhà
trường có chủ trương “nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con, phụ huynh được yêu cầu
đóng 1,4 - 1,5 triệu đồng mới được nhận hồ sơ”.
Tuy nhiên, nhà trường thu tiền học sinh lớp 1, khi chưa tổ chức họp và thông
báo đến cha mẹ học sinh là không đúng với chỉ đạo của ngành.
3. Chỉ đạo của Phòng GDĐT
Trên cơ sở chỉ đạo của Sở GDĐT và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện về việc
xử lý các nội dung phản ánh của Báo Tuổi trẻ và kết quả làm việc với Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Phú Điền 1. Phòng GDĐT yêu cầu:
- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Điền 1 viết bản kiểm điểm về trách nhiệm
của người đứng đầu để xảy ra sai phạm; xử lý các cá nhân có liên quan theo thẩm
quyền và báo cáo kết quả về phòng GDĐT trong ngày 29/08/2019 ; sớm tiến hành tổ
chức họp cha mẹ học sinh toàn trường phổ biến các khoản thu đầu năm (lãnh đạo
Phòng sẽ cùng tham dự với phiên họp cha mẹ học sinh lớp 1). Riêng, đối với các
khoản đã thu của cha mẹ học sinh lớp 1 nhà trường phải hoàn trả lại đầy đủ và thực
hiện lại các quy định theo hướng dẫn của ngành (phụ huynh có thể chia nhiều lần
đóng theo tháng, quý, học kỳ hoặc cả năm).
- Phòng GDĐT sẽ công khai nội dung phản ánh của Báo Tuổi trẻ và kết quả
xác minh trên website của Phòng và gửi đến các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
và các trường TH&THCS trên địa bàn huyện để ngăn ngừa các trường hợp tương tự
có thể xảy ra.
Trên đây là báo cáo của Phòng GDĐT về nội dung phản ánh của Báo Tuổi trẻ
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/08/2019./.
Nơi nhận:
- Như trên (báo cáo);
- LĐ Phòng (để biết);
- Tổ trưởng các tổ Phòng GD;
- HT các trường MN, TH, THCS
và TH&THCS;
- Lưu: HC, NV.Kh.G

TRƯỞNG PHÒNG
Người ký: Phòng Giáo
dục và Đào tạo
Email:
pgd.thapmuoi.dongtha
p@moet.edu.vn
Cơ quan: Huyện Tháp
Mười, Tỉnh Đồng Tháp
Thời gian ký:
27.08.2019 09:42:39
+07:00

Lê Ngọc Ảnh

