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BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 

 
 

1. Tên sáng kiến: Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ bán trú và sử dụng 

có hiệu quả nguồn kinh phí xã hội hóa giáo dục tại Trường Thực hành Sư phạm. 

2. Mục tiêu của sáng kiến:  

Cấp tiểu học Trường Thực hành Sư phạm hiện nay có 21 lớp (4 lớp/khối, riêng 

khối 3 có 5 lớp). Hiện nay học sinh tiểu học được tổ chức học 2 buổi/ngày, 100% được 

tổ chức bán trú và nghỉ trưa tại trường. Bên cạnh đó ở mỗi lớp, ngoài giáo viên chủ 

nhiệm, giáo viên dạy môn chuyên, nhà trường còn có thêm một bảo mẫu phụ trách nuôi 

dưỡng, chăm sóc học sinh.  

Do vậy việc đáp ứng nhu cầu phục vụ ăn nghỉ tại trường là vấn đề cấp thiết từ 

nguồn kinh phí của cha mẹ học sinh trong điều kiện ngân sách nhà nước cấp cho trường 

còn ít chưa đủ đáp ứng được hết các nhu cầu sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị, chi 

hợp đồng lương cho cấp dưỡng, bảo mẫu, bảo vệ, tạp vụ, viên chức làm công tác bán 

trú…. Việc huy động được công khai minh bạch không được gắn bất kỳ điều kiện ràng 

buộc nào về đặc quyền, đặc lợi trong việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục. 

3. Mô tả nội dung sáng kiến.  

- Cấp tiểu học Trường Thực hành Sư phạm được bố trí theo từng tòa nhà: Khối 1, 

2, 3 gồm 12 phòng được bố trí học tập ở toà nhà 2 tầng B1, Khối 4, 5 gồm 8 phòng 

được bố trí học tập ở toà nhà 2 tầng A7. Hầu hết các phòng học được cải tạo lại từ khu 

thực hành, thí nghiệm, khu hỗ trợ học tập cũ. Việc cải tạo nhằm đáp ứng nhu cầu cấp 

thiết phục vụ giảng dạy nên chưa được trang bị kiên cố chủ yếu là làm vách ngăn tạm 

bợ, không cách âm và diện tích các phòng dao động từ 42m
2 
đến 54m

2 
/phòng.  

- Phòng nghỉ bán trú của học sinh được tận dụng từ ký túc xá dành cho sinh viên 

của Trường Đại học Trà Vinh. Hiện sử dụng 65 phòng tầng trệt và tầng 1 ở 3 khu B2, 

B3, B4 được bố trí cho học sinh tiểu học nghỉ bán trú, mỗi phòng có 12 học sinh, tổng 

sức chứa khoảng 780 học sinh.  

- Nhà trường đã nhiều lần trang bị, sửa chữa các thiết bị điện, nước nhưng các 

phòng này vẫn chưa bảo đảm điều kiện tốt nhất cho sức khoẻ học sinh. Nguồn ngân 

sách cấp thì rất hạn hẹp nên không đáp ứng được hết nhu cầu học tập, ăn nghỉ của học 

sinh nên nhà trường đã xây dựng đề án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt từ nguồn 

kinh phí xã hội hóa giáo dục (đóng góp từ cha mẹ học sinh) nhằm nâng cao chất lượng 

phục vụ nhu cầu bán trú ngày một tốt hơn. 

- Các khoản thu chi phải được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh trong cuộc họp 

với Ban Giám hiệu nhà trường đồng thời đưa vào sổ sách kế toán đồng thời hạch toán 



 

riêng từng khoản thu vào sổ sách kế toán, tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, 

chi ngân sách nhà nước hàng năm và phải thực hiện công khai theo quy định.  

- Không dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho nội dung mục đích 

khác. 

- Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Đây là nguồn thu bù đắp nguồn ngân sách 

cấp cho Trường Thực hành Sư phạm trả lương cho lao động hợp đồng theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP trước đây và hợp đồng khoán một số công việc phục vụ công tác bán 

trú. 

4. Phạm vi áp dụng: Tại Trường Thực hành Sư phạm và là căn cứ để các trường 

trong tỉnh Trà Vinh tham khảo trong công tác xã hội hóa giáo dục theo Nghị quyết số 

90/NQ-CP ngày 21/8/1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hoá 

các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá. 

 5. Thời gian áp dụng: Từ 9/2020 đến 4/2021. 

6. Hiệu quả sáng kiến:  

- Việc huy động sự đóng góp từ cha mẹ học sinh (theo lộ trình từng khối cụ thể) 

để cải tạo, sửa chữa trang trí phòng học, phòng nghỉ bán trú; lắp đặt máy điều hoà, thanh 

toán tiền điện các khoản chi phục vụ bán trú khác; trang bị sách giáo khoa và dụng cụ 

học tập cho học sinh khi học tại trường. Phù hợp theo qui định của Thông tư 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Chương trình giáo 

dục phổ thông, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình giáo 

dục phổ thông 2018. 

- Một trong những giải pháp để thực hiện tốt Chương trình là đầu tư cơ sở vật 

chất theo lộ trình về trường, lớp, đồ dùng dạy học, trang thiết bị,… phù hợp để thực 

hiện được các yêu cầu mà chương trình đặt ra nhất là đảm bảo cho việc dạy học hai buổi 

trên ngày. Giảm chi từ nguồn đầu tư ngân sách nhà nước trên 1.5 tỷ đồng. 

- Đáp ứng được nhu cầu học bán trú của học sinh và gia đình là rất cao, đặc biệt 

đối với những học sinh có cha mẹ là công chức, viên chức nhà nước, người lao động 

làm theo giờ hành chính. Học sinh vào trường được học tập trong điều kiện tốt hơn, 

công tác chăm sóc, nuôi dưỡng khoa học, có bảo mẫu, thầy cô quản lý, có nhân viên y tế 

trực xuyên suốt trong thời gian các em ở trường. 

- Giảm nguồn chi từ ngân sách nhà nước hàng năm trên 1,6 tỷ đồng tạo việc làm 

cho hơn 40 người lao động. 

- Bên cạnh đó phù hợp về cơ chế quản lý của Trường Đại học Trà Vinh theo 

Quyết định 486/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ  về việc 

“phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh” và 

tình hình ngân sách của tỉnh nhà. 

 


