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            Kỳ Phong, ngày 29 tháng 8 năm 2022                                                   

  Kính gửi:  Trường THCS Phong Bắc 

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong nhận được Kế hoạch số 128/KH-THCS ngày 

30/06/2022 của trường THCS Phong Bắc về kế hoạch tài trợ năm học 2022-2023, ủy 

ban nhân dân xã có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý để trường THCS Phong Bắc tổ chức vận động tài trợ cho các 

hạng mục sau:  

- Mua 03 Ti vi loại 65in phục vụ dạy học lớp 8,9. 

- Mua 09 bảng trượt phòng học gắn với Ti vi 65 in. 

- Mua 03 bộ máy vi tính trang bị phòng tin học. 

- Mua Thiết bị day học lớp 7. 

- Mua 01 bộ loa máy phục vụ hoạt động giáo dục tập thể. 

- Tu sửa bàn ghế phòng học, phòng tin 

- Tu sửa cơ sở vật chất hư hỏng toàn trường. 

- Xây nhà trực bảo vệ trường 

 2. Khi tổ chức vận động tài trợ phải thực hiện nghiêm túc các nội dung: 

 - Thực hiện nghiêm túc 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; các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng các 

khoản thu trong các cơ sở giáo dục và Văn bản số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng 

các khoản tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

 - Tuyên truyền rộng rãi để các tổ chức, cá nhân tài trợ biết việc tài trợ là tự 

nguyện và không hoàn lại. 

 - Công khai minh bạch các thông tin liên quan đến việc nhận tài trợ: tổ chức, cá 

nhân tài trợ; nội dung tài trợ; hiệu quả sử dụng nguồn tài trợ (cả tiền và hiện vật)…  

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong có ý kiến để Trường THCS Phong Bắc biết và 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính giử; 

- TTr Đảng ủy, HĐND,UBND xã; 

- Lưu: VT. 
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