
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

BAN DÂN TỘC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:       /TB-BDT 

 

 Sóc Trăng, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Kết luận thanh tra kết quả thực hiện một số chế độ tài chính  

đối với học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú theo Thông tư  

liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của  

Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra ngày 15/11/2010 quy định về công khai 

kết luận thanh tra. 

Căn cứ Kết luận thanh tra số 01/KL-BDT ngày 18/3/2022 của Trưởng ban 

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng về thanh tra kết quả thực hiện một số chế độ tài 

chính đối với học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính 

và Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện 

Long Phú. 

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng thông báo công khai những nội dung cơ bản 

Kết luận thanh tra, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG THANH TRA 

Thanh tra kết quả thực hiện một số chế độ tài chính đối với học sinh tại 

Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. 

II. ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ  

1. Ưu điểm 

- Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Long Phú thực hiện tốt 

công tác giáo dục đào tạo trình độ trung học cơ sở cho con em đồng bào dân tộc 

thiểu số (chủ yếu con em đồng bào dân tộc Khmer) ở vùng đặc biệt khó khăn 

góp phần đào tạo nguồn nhân lực là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. 

Phần lớn Nhà trường triển khai thực hiện các chế độ tài chính cho học sinh đúng 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 

29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Trong quá trình thanh tra, Nhà trường chấp hành và thực hiện đúng các 

nội dung trong quyết định thanh tra, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh 

tra làm việc, báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng 

từ đúng theo quy định. 

- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Dân tộc huyện phối hợp tốt 

và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Hạn chế 



2 

 

 

 

- Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Long Phú thuộc hệ thống 

các trường chuyên biệt có thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ cho học sinh. 

Hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quyết định giao dự toán kinh phí 

hoạt động chung cho Nhà trường, không tách riêng kinh phí thực hiện chính 

sách cho học sinh, nên Nhà trường gặp khó khăn trong triển khai thực hiện chế 

độ, chính sách hỗ trợ cho học sinh.  

- Ban Giám hiệu nhà trường còn hạn chế, thiếu sót trong công tác chỉ đạo, 

điều hành, thiếu đôn đốc, kiểm tra, dẫn đến nhân viên kế toán chưa phối hợp tốt 

với Ban Quản sinh, giáo viên tổng phụ trách đoàn, đội, giáo viên âm nhạc, giáo 

viên thể dục, nhân viên thư viện, nhân viên y tế để xây dựng kế hoạch chi tiết, 

cụ thể để sử dụng kinh phí, nhất là các khoản kinh phí chi hỗ trợ cho học sinh 

không có định mức dẫn đến việc giải ngân vốn đạt thấp, ảnh hưởng đến quyền 

và lợi ích hợp pháp của học sinh là chưa đúng với quy định tại Thông tư liên tịch 

số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, cụ thể như kinh phí chi chăm sóc sức khỏe, chi hoạt động văn 

thể, chi hỗ trợ tiền tàu xe và chi hỗ trợ nhà ăn tập thể. 

- Nhân viên kế toán chưa nghiên cứu kỹ văn bản, nên tham mưu chi tiền 

tàu xe về tham gia đình cho 194 lượt học sinh ở ngoại trú với số tiền 6.800.000 

đồng là chưa đúng theo quy định tại khoản 5, Điều 2 Thông tư liên tịch số 

109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

III. KIẾN NGHỊ 

1. Về chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành 

a) Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Phú 

- Do Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Long Phú thuộc hệ 

thống các trường chuyên biệt có thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ cho học 

sinh. Hàng năm khi giao dự toán cho Nhà trường đề nghị tách riêng phần kinh 

phí hỗ trợ thực hiện chính sách cho học sinh. Đồng thời chỉ đạo kế toán hướng 

dẫn Nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để sử dụng kinh phí nhằm 

đảm bảo chế độ, chính sách được thực hiện tốt hơn đối với học sinh. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và thường xuyên kiểm tra, giám 

sát kết quả thực hiện chính sách để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập 

kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện chính sách được 

tốt hơn. 

b) Đối với Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện 

Long Phú 

- Chấp hành nghiêm các nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch số 

109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 
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- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát huy những mặt 

làm được; khắc phục, rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót. Tăng cường 

công tác tự kiểm tra nội bộ về các mặt hoạt động và sử dụng kinh phí trong đơn 

vị theo quy định. 

- Chỉ đạo nhân viên kế toán đơn vị phối hợp tốt với nhân viên phụ trách 

chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để sử dụng kinh phí đảm bảo 

theo đúng quy định Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 

29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Về tài chính 

Đối với số tiền 6.800.000 đồng Nhà trường chi cho 194 lượt học sinh ở 

ngoại trú chưa đúng quy định. Qua làm việc với Ban Giám hiệu Nhà trường, 

nhân viên kế toán, hỏi thăm một số phụ huynh và học sinh, xét thấy tất cả học 

sinh đều đã ký nhận tiền hỗ trợ không có thất thoát, tiêu cực xảy ra, nên không 

kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định thu hồi vốn. 

3. Về trách nhiệm 

- Đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Phú họp rút 

kinh nghiệm đối với Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú 

huyện Long Phú, do còn thiếu sót trong công tác chỉ đạo, điều hành, thiếu đôn 

đốc, kiểm tra để xảy ra những hạn chế, thiếu sót như đã phân tích nêu trên. 

- Đề nghị Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện 

Long Phú họp rút kinh nghiệm đối với Ban Quản sinh, nhân viên kế toán, thủ 

quỹ, giáo viên tổng phụ trách đoàn, đội, nhân viên y tế, nhân viên thư viện do 

trong tham mưu còn chủ quan, dẫn đến những hạn chế, thiếu sót như đã phân 

tích nêu trên. 

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng 

về kết quả thực hiện một số chế độ tài chính đối với học sinh tại Trường Trung 

học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng./. 

Nơi nhận:                                             
- Lãnh đạo Ban; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trang TTĐT Ban Dân tộc; 

- Lưu: VT, TTr, hồ sơ.  

 

         TRƯỞNG BAN 

 

 

 

       Lâm Sách 
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