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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NAM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 126 /UBND

Nam Hà, ngày 02 tháng 10 năm 2020

V/v vận động tài trợ cho trường
THCS Nam Hà năm học 2020-2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Trường THCS Nam Hà.
UBND phường Nam Hà nhận được Tờ trình số 60/TT-THCS ngày
18/8/2020 của Trường THCS 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 59/KHTHCS ngày 18/8/2020, UBND phường Nam Hà có ý kiến như sau:
1. Đồng ý để trường THCS 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

1

Sơn mặt trước tường và hành lanh
nhà học 4 tầng và nhà hiệu bộ 3
tầng

2

Thay thế cửa sổ phía sau của nhà
học 3 tầng, trong đó:
- Phần cửa
- Phần ô gió
Mua bổ sung bàn ghế (01 phòng
học)

3

Đơn vị
Số
tính lượng

Đơn giá

Số tiền dự
kiến (đồng)
230.000.000

Cái
Cái
Bộ

25
32
12

2.156.000
560.000
2.100.000

53.900.000
17.920.000
25.200.000

Cái

10

18.650.000

167.850.000

4

Lắp đặt Smart TV (65 inch)

5

Sữa chữa nền phòng học và sơn
cổng, hàng rào

57.800.000

6

Sửa chữa nhỏ (Sửa chữa, thay thế
thiết bị máy vi tính, máy in, bơm
nước, thiết bị máy vệ sinh, điện,
bơm nước…)

50.000.000

Tổng

602.670.000

2. Khi tổ chức vận động tài trợ Trường THCS 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

2
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
89.703.000 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 20202021.
Nhận được công văn này, đề nghị trường THCS Nam Hà sớm triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
- Như kính gửi;
CHỦ TỊCH
- 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.

Trần Xuân Sơn

