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Kính gửi:  Trường Mầm non I. 
 

UBND phường Nam Hà nhận được Tờ trình số 60/TT-TrMN ngày 

25/8/2019 của Trường Mầm non I về việc đề nghị cho ý kiến kế hoạch vận động 

tài trợ cho GDMN năm học 2020-2021 kèm theo Kế hoạch vận động tài trợ 

trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chăm sóc giao dục năm học 

2020-2021, UBND phường Nam Hà có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý để trường Mầm non I tổ chức vận động tài trợ theo hướng dẫn 

số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho năm học 

2020-2021 với các hạng mục sau:        

TT Nội dung 
Đơn vị  Số 

lượng 
Đơn giá 

Số tiền dự 

kiến (đồng) 

1 Ghế ngồi cho trẻ  Cái 100 165.000 16.500.000 

2 Tủ đựng đồ cá nhân Ô 208 280.000 58.240.000 

3 Làm tiểu cảnh sân vườn 
 

  49.400.000 

4 Lắp đặt ri đô, bạt che mưa nắng 

(12 lớp) 

   78.600.000 

5 Đấu nối lại đường điện, nước và 

hệ thống rửa tay ngoài trời 

   35.884.000 

6 Đấu nối lại hệ thống Camera an 

ninh 

   57.177.000 

7 Mua bổ sung đồ chơi Lớp 12  38.785.000 

8 Làm cầu nối giữa dãy phòng học 

và dãy phòng chức năng, làm sân 

khấu ngoài trời 

   31.670.000 

 Tổng    366.256.000 

2. Khi tổ chức vận động tài trợ Trường Mầm non I phải thực hiện nghiêm 

túc các nội dung sau: 

- Thực hiện quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ theo 

các quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân; Văn bản số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Hà 
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Tĩnh về hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ 

cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải 

được công bố, niêm yết công khai tại nhà trường và tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật hiện hành. 

- Công khai kết quả vận động tài trợ, sử dụng kinh phí vận động trang 

thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học năm học 2019-2020 theo đúng 

quy định. Đối với tài trợ bằng tiền chưa sử dụng hết trong năm học 2019-2020 là 

15.450.000 đồng, đề nghị nhà trường báo cáo phụ huynh học sinh cho ý kiến và 

đưa vào kế hoạch sử dụng đầu tư, mua sắm các hạng mục trên trong năm 2020-

2021.  

Nhận được công văn này, đề nghị trường Mầm non I sớm triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT: Đảng ủy; HĐND, UBND phường; 

- Ủy ban MTTQ và trưởng các đoàn thể; 

- Công chức: ĐC – XD; Kế toán; 

- Lưu: VT, VP; 

- Gửi: 

+ Bản giấy: Các TP không nhận bản điện tử. 

+ Bản điện tử: các thành phần còn lại. 
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