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Kính gửi:  Trường tiểu học Nam Hà. 
 

UBND phường Nam Hà nhận được Tờ trình số 109/TTr-THNH ngày 

20/8/2020 của Trường tiểu học Nam Hà về việc đề nghị cho ý kiến kế hoạch vận 

động tài trợ Năm học 2020-2021 kèm theo Kế hoạch vận động tài trợ trang thiết 

bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học năm học 2020-2021 số 108/KH-

THNH ngày 20/8/2020, UBND phường Nam Hà có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý để Trường tiểu học Nam Hà 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 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Số tiền dự 

kiến (đồng) 

1 Cải tạo nhà xe GV làm phòng 

Mỹ thuật (che xung quanh lắp 

đặt 02 cửa ra vào; trang trí; 40 

giá vẽ) 

   65.500.000 

2 Làm mới nhà xe GV  m
2
 50 980.000 49.000.000 

3 Mua bổ sung ti vi, phụ kiện 

lắp đặt (ở phòng học mới và 

phòng Mỹ thuật) 

Bộ 02 21.600.000 43.200.000 

4 Cải tạo gầm cầu thang làm 

phòng Thiết bị (xây kín mặt 

sau, che chắn xung quanh, lắp 

đặt cửa ra vào…) 

   24.000.000 

5 Bổ sung 01 tủ chăn ga, 01 tủ 

cốc chén, 01 giá sách, lắp đặt 

biển bảng, khẩu hiệu (cho 

phòng học mới) 

   14.500.000 

6 Bổ sung 02 tủ gỗ GV (ở 

phòng học mới và phòng Mỹ 

thuật) 

Cái 02 9.500.000 19.000.000 



7 Hệ thống cây xanh Cây 08 6.000.000 48.000.000 

8 Bàn ghế gỗ cho học sinh Bộ 93 2.300.000 213.900.000 

9 Sữa chữa, lắp đặt hệ thống 

đường điện 3 pha 

   40.125.000 

10 Trang thiết bị nhà đa năng:     

- 02 bộ bàn ghế gỗ (02 bàn, 8 

ghế) Bộ 02 15.500.000 31.000.000 

- 02 bàn bóng bàn Cái 02 9.500.000 19.000.000 

 Tổng    567.225.000 

2. Khi tổ chức vận động tài trợ Trường tiểu học Nam Hà 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 

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 

2.965.000 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 tiểu học Nam Hà 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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Trần Xuân Sơn 
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