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 BÁO CÁO KẾT QUẢ  

Vận động tài trợ trang thiết bị, CSVC phục vụ hoạt động CSGD trẻ 

Năm học 2021- 2022 
 

 

 

 Thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 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; 

 Thực hiện Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND 

về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở 

giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh; 

Thực hiệnKế hoạch số 62/KH-MN ngày 24 tháng 8 năm 2021về việc xây dựng kế 

hoạch vận động tài trợ, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục năm học 

2021-2022 của nhà trường; 

Công văn số165/UBND-VHXH ngày 09 tháng 9 năm 2021 của UBND phường 

Tân Giang về việc cho ý kiến về kế hoạch vận động tài trợ cơ sở vật chất tại trường 

Mầm non Tân Giang năm học 2021-2022; 

Công văn số 467/PGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của phòng Giáo dục & Đào 

tạo thành phố Hà Tĩnh về  việc phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ của trường mầm non 

Tân Giang năm học 2021-2022; 

Sau khi họp phụ huynh được phụ huynh nhất trí đồng thuận, nhà trường đã tổ 

chức vận động tài trợ trang thiết bị, CSVC phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dụctrẻ năm 

học 2021 - 2022; 

Ban vận động tài trợ trường Mầm non Tân Giang báo cáo kết quả vận động tài trợ 

trang thiết bị, CSVC phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ năm học năm học 2021 - 

2022 như sau: 

 I. Kết quảtiếp nhậnvận độngtài trợ (Tiền mặt): 

TT Lớp 
Tổng số 

cháu 

Tổng số cháu 

tài trợ bằng 

tiền 

Số tiền vận 

động tài trợ 
Ghi chú 

1 Lớp 5A 39 cháu 39 cháu 15.150.000  

2 Lớp 5B 38 cháu 38 cháu 14.190.000  

3 Lớp 5C 38 cháu 38 cháu 14.400.000  

4 Lớp 4A 34 cháu 34 cháu 19.140.000  

5 Lớp 4B 35 cháu 35 cháu 18.560.000  

6 Lớp 4C 34 cháu 34 cháu 19.390.000  

7 Lớp 3A 31 cháu 31 cháu 19.940.000  

8 Lớp 3B 33 cháu 33 cháu 19.765.000  

9 Lớp 3C 31 cháu 31 cháu 20.190.000  

Tổng cộng 313 cháu 313 cháu 163.560.000  
 



  

Số cháu đã vận động tài trợlà313 cháu với tổng số tiền là: 163.560.000đ(Một trăm 

sáu mươi batriệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn) 

Số tiền vận động được đã nộp vào tài khoản tiền gửi của trường Mầm non Tân 

Giang mở tạiKBNN Hà Tĩnh để tiến hành giải ngân theo đúng quy định. 

II.Các hạng mục trang thiết bị, CSVC phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục 

trẽ đã thực hiện như sau: 

Đơn vị tính: đồng 
TT Tên và quy cách vật tư ĐVT S.lượng Đ.giá T.Tiền 

1 
Mua mới SMAS TV (Samsung 

55) 
Cái 2 15.440.000 30.880.000 

2 Mua bàn ghế học cho trẻ     

 
Bàn cho trẻ Cái 20 500.000 10.000.000 

Ghế ngồi cho trẻ Cái 62 150.000 9.300.000 

3 

Mua bổ sung trang thiết bị, đồ 

dùng đồ chơi cho các lớp theo 

TT 34/2013/TT- BGD&ĐT 

   42.960.000 

4 
Mua thảm cỏ nhân tạo trải dưới 

đồ chơi lớn ngoài trời M2 200 m
2
 225.000 45.000.000 

5 
Lắp hệ thống rèm bạt che mưa 

gió, nắng hiên trước 4 lớp học M2 97.5 260.000 25.350.000 

Tổng đã chi:                  163.490.000 

(Một trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng chẵn) 

 Tổng số tiền cần vận động:                   165.410.000đ 

Tổng số tiền vận động được:                 163.560.000đ  

Tổng các hạng mục đã làm hết:             163.490.000đ 

Dư tại kho bạc chưa chi:                                 70.000đ  
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