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KẾ HOẠCH
Thực hiện công khai trong hoạt động của nhà trường
Năm học 2019-2020
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở
giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của bộ tài chính quy định
chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Nghị quyết 08/2017 NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Hậu Giang, sửa đổi bổ sung một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang.
-Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của
Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng BGD&ĐT
ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
-Căn cứ Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của
Bộ GD-ĐT về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Quyết định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về
quy định Quy chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bô ̣ Giáo
dục & Đào tạo ban hành Quy định chế đô ̣ làm viêc̣ đối với giáo viên phổ thông.
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019-2020.
Trường Tiểu học Lương Nghĩa 3 xây dựng kế hoạch thực hiện quy định
về công khai trong hoạt động của đơn vị như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
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- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục và
công khai về chất lượng thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, về
thu, chi tài chính để phụ huynh học sinh và xã hội tham gia giám sát và đánh giá
Trường theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện công khai của Nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch,
phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường
trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.
II. NỘI DUNG CÔNG KHAI:
Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm
2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối
với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số
61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực
hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được
ngân sách nhà nước hỗ trợ.
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế;
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục;
3. Công khai thu, chi tài chính.
III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Đ/c: Danh Thành - Hiệu trưởng - chịu trách nhiệm chung.
2. Đ/C: Nguyễn Văn Của- Phó Hiệu trưởng - chịu trách nhiệm chuyên
môn và cơ sở vật chất:
- Lập kế hoạch, tổ chức hội thảo, dự thảo các văn bản có liên quan.
- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
+ Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức
năng, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính
bình quân trên một lớp (Biểu mẫu 7).
+ Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên về số lượng, chức danh
có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Biểu mẫu 8); số
lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình
thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2
năm tiếp theo.
- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
+ Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh, chương
trình đào tạo thực hiện, yêu cầu về thái độ học tập của người học, các hoạt động
hỗ trợ học tập sinh hoạt của người học; mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng,
trình độ ngoại ngữ và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ và theo các
ngành đào tạo (theo Biểu mẫu 05).
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+ Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh xếp loại theo năng lực, phẩm
chất, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số
học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh năng khiếu, các hội thi, vở sạch chữ đẹp, số
học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, số học sinh lên lớp,
có phân biệt theo các khối lớp (theo Biểu mẫu 06) và tổng hợp kết quả các lần
kiểm tra định kỳ.
+ Mức chất lượng tối thiểu,: kế hoạch thực hiện mức chất lượng tối thiểu
và kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. Kế hoạch duy trì và nâng mức các
tiêu chuẩn và tiến tới trường đạt chuẩn quốc gia mức 1 và kết quả đạt được.
+ Kiểm định cơ sở giáo dục: kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo
cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt
tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
3. Đ/c: Trần Thị Ngọc Kha - Kế toán - chịu trách nhiệm:
- Công khai danh sách, số lượng học sinh được hưởng chính sách, hỗ trợ
chi phí học tập, học bổng, trợ cấp hàng năm.
- Thực hiện công khai về tài chính:
+ Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ của khoản 3 Điều 4 của
Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và
đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày
15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân
sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ
trợ.
+ Tình hình tài chính của nhà trường.
- Mức thu các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp
học (Bảo hiểm y tế, ….).
- Công khai mức chi, điện, nước…
- Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.
4. Đ/c: Nguyễn Khánh Thành Trung – Thủ quỹ:
Công khai các danh mục các văn bản có liên quan. Công khai thực chi
hoạt động.
5. Đ/c: Nguyễn Quốc Bình - Tổng Phụ trách đội:
- Công khai các nguồn thu - chi phát động các công trình và quyên góp
hàng năm.
- Công khai các tài sản, tiền bạc học sinh nhặt được.
IV. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI
1. Hình thức công khai:
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1.1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 5 của Thông tư số
36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của
hệ thống giáo dục quốc dân:
- Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường tại văn phòng vào
tháng 6 hằng năm.
- Niêm yết công khai tại bảng thông báo, văn phòng nhà trường đảm bảo
thuận tiện cho cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường xem
xét.
- Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường có thể cung cấp thêm các
thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.
- Báo cáo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên
quan.
1.2. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 của Thông tư số
36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của
hệ thống giáo dục quốc dân, các đông chí thực hiện công khai như sau:
- Đối với học sinh tuyển mới: Thông báo VP nhà trường và các phương
tiện thông tin đại chúng trước khi thực hiện tuyển sinh.
- Đối với học sinh đang học: phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ
chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới. Thông tin về chất lượng giáo
dục định kỳ của học sinh qua các buổi họp cha mẹ học sinh, sổ liên lạc và các
hình thức khác.
Ngoài ra, nhà trường còn cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ
chức, cá nhân có thẩm quyền.
2. Thời điểm công khai:
Thời điểm công khai là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng
9) và sau các kì kiểm tra định kỳ.
1. Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước phải được thực hiện chậm
nhất là 15 ngày, kể từ ngày được tổ chức cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền giao
đầu năm và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có).
2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hằng quý, 06 tháng
phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng.
3. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước cả năm được công khai chậm
nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị báo cáo tổ chức cấp trên trực tiếp.
4. Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước phải được công khai chậm nhất là 15
ngày, kể từ ngày được tổ chức cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Hiệu trưởng:
Xây dựng kế hoạch thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày
28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực
hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
và Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các
tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
. Tổ chức tự kiểm tra đánh giá đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo theo
quy định.
2. Phó Hiệu trưởng và các bộ phận, cá nhân có liên quan:
Tổ chức thực hiện đúng theo nhiệm vụ được phân công.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công khai năm học 2019-2020 của Trường
Tiểu học Lương Nghĩa 3./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Chi bộ;
- Ban Giám hiệu;
- Các khối trưởng;
- Lưu: VT.

DANH THÀNH
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