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KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO 

Đối với ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội 

trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Đắk R’Lấp, 

huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

 

 

Ngày 30/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã ban hành 

Quyết định số 977/QĐ-SGDĐT về việc thụ lý tố cáo với ông Nguyễn Văn Nam, 

Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học sơ sở và trung học phổ 

thông (PT DTNT THCS và THPT) huyện Đắk R’Lấp, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh 

Đắk Nông. 

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh 

nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy 

định của pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) kết luận nội dung tố cáo 

như sau: 

I. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG TỐ CÁO1 

1. Nội dung 1 

Kết quả kiểm tra, xác minh: 

1.1. Nội dung 1.1 

Tại Điều 1 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ 

về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP) quy định: Nghị định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, 

công chức, viên chức. 

Tại mục 5 Công văn số 1630/SGDĐT-TCCBTC ngày 09/11/2020 của Sở 

GDĐT tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động (Công văn số 1630/SGDĐT-TCCBTC) 

quy định: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tiến hành đánh giá, xếp 

loại chất lượng viên chức, người lao động sau khi kết thúc năm học, chậm nhất 

đến ngày 05 tháng 6 hàng năm. 

Như vậy: Việc đơn tố cáo dùng cụm từ “hạ kết quả thi đua của giáo viên 

trong hai năm học 2020-2021, 2021-2022” là sai so với quy định tại Nghị định 

                                                
1 Chi tiết các nội dung tố cáo được nêu tại Phụ lục 1. 
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số 90/2020/NĐ-CP, Công văn số 1630/SGDĐT-TCCBTC (theo quy định thì 

phải dùng từ “đánh giá, xếp loại chất lượng”). 

Người tố cáo cáo đã có Đơn đính chính ngày 20/9/2022 đề nghị thay đổi 

nội dung và thời gian trong đơn tố cáo, cụ thể: Dòng 32: Đính chính “Năm học 

2019-2020” thành “Năm học 2020-2021”; dòng 33: Đính chính “để hạ bậc thi 

đua của tôi” thành “để hạ kết quả đánh giá, xếp loại viên chức của tôi”; dòng 

36: Đính chính “để hạ bậc thi đua của tôi” thành “để hạ kết quả đánh giá, xếp 

loại viên chức của tôi”.  

1.2. Nội dung 1.2 

- Qua nghiên cứu nội dung văn bản mật của Công an tỉnh Đắk Nông về 

việc trao đổi thông tin liên quan đến cán bộ giáo viên ngành giáo dục cho thấy: 

người tố cáo có thể hiện quan điểm trái với chủ trương của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước. 

- Qua nghiên cứu nội dung nội dung văn bản mật của Sở GDĐT tỉnh Đắk 

Nông về việc giáo viên đăng tải, chia sẻ thông tin trên trang Facebook và hồ sơ, 

minh chứng có liên quan cho thấy: Trường PT DTNT THCS và THPT huyện 

Đắk R’Lấp đã tổ chức cuộc họp ngày 18/5/2021 về tổ chức kiểm điểm giáo viên 

(người tố cáo), theo Biên bản cuộc họp thì người tố cáo không đồng ý lập Bản 

cam kết không tái phạm về việc chia sẻ, đăng tải nhiều bài viết, video clip, hình 

ảnh có nội dung thể hiện quan điểm trái với chủ trương của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước theo hướng dẫn tại văn bản mật của Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông. 

- Các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến nội dung tố cáo: 

+ Tại khoản 7 Điều 4 Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 

của Bộ GDĐT quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (Thông tư số 06/2019/TT-

BGDĐT) quy định “Quy tắc ứng xử chung” như sau: Không sử dụng mạng xã 

hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần 

phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục. 

+ Tại khoản 1, khoản 5 Điều 16 Luật Viên chức năm 2010 quy định 

“Nghĩa vụ chung của viên chức” như sau: Chấp hành đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước (khoản 1). 

Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên 

chức (khoản 5). 

+ Tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định 

“Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ” như 

sau: Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, 

tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền. 

Đối chiếu với các quy định của pháp luật như đã nêu trên thì người tố cáo: 

Không thực hiện đúng quy định tại khoản 7 Điều 4 Thông tư số 06/2019/TT-

BGDĐT; khoản 1, khoản 5 Điều 16 Luật Viên chức năm 2010 và có biểu hiện 
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suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức (thể hiện quan điểm trái với chủ trương 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước như 02 văn bản mật của Công an tỉnh Đắk 

Nông và Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông đã nêu). 

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy: 

- Trong năm học 2019-2020, người tố cáo được xếp loại “Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ2”. Trong năm học 2020-2021, người tố cáo được xếp loại “Không 

hoàn thành nhiệm vụ3”.  

- Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp đã thực hiện việc 

đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức đúng theo quy định. 

 - Người tố cáo không thực hiện đúng quy định tại khoản 7 Điều 4 Thông 

tư số 06/2019/TT-BGDĐT; khoản 1, khoản 5 Điều 16 Luật Viên chức năm 2010 

và có thể hiện quan điểm trái với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

 1.3. Nội dung 1.3 

- Trong Biên bản Hội nghị công nhân viên chức năm học 2021-2022 ngày 

13/11/2021 của Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp (sau đây 

viết tắt là Biên bản cuộc họp ngày 13/11/2021) có ghi nội dung “Trong quá 

trình Hội nghị công nhân viên chức “người tố cáo4” quay phim đã được đồng 

chí Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam đề nghị tắt quay phim nhưng “người tố cáo” 

không đồng ý (được nhắc 2 lần: 1 lần nhắc chung toàn Hội nghị, lần 2 nhắc cá 

nhân “người tố cáo” nhưng cô không thực hiện theo yêu cầu của đồng chí 

Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng nhà trường). Đã khắc phục”. Trong Biên bản 

cuộc họp ngày 13/11/2021 không ghi nội dung nào về việc sử dụng điện thoại 

tại Hội nghị công nhân viên chức của nhà trường để hạ thi đua của giáo viên. 

- Theo Báo cáo số 01/BC-PTDTNTDRL ngày 19/9/2022 của Hiệu trưởng 

Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp về việc giải trình về 

những nội dung bị tố cáo thì “Hình ảnh Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao 

động của trường vào ngày 13/11/2021 được phát tán trên không gian mạng sau 

đó. Mặc dù giáo viên (người tố cáo) đã được vận động, tuyên truyền, kiểm điểm, 

đánh giá, xếp loại năm học 2020-2021 là không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng 

đến năm học 2021-2022 vẫn không khắc phục”. 

- Qua kiểm tra Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 

2021-2022 đối với “người tố cáo”, cho thấy: cá nhân “người tố cáo” tự xếp loại 

trong năm học 2021-2022 là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Thủ trưởng đơn vị 

(ông Nguyễn Văn Nam) xếp loại đối với “người tố cáo” trong năm học 2021-

2022 là Hoàn thành nhiệm vụ. Theo nhận xét ưu, khuyết điểm trong năm học 

                                                
2 Quyết định số 12/QĐ-PTDTNTDRL ngày 22/7/2020 của Hiệu trưởng Trường PT DTNT THCS và THPT 

huyện Đắk R’Lấp về việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 (năm học 2019-2020). 
3 Quyết định số 38/QĐ-PTDTNTDRL ngày 02/6/2021 của Hiệu trưởng Trường PT DTNT THCS và THPT 

huyện Đắk R’Lấp về việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức năm 2021 (năm học 2020-

2021). 
4 Không ghi rõ họ tên của người được ghi trong Biên bản vì lý do bảo đảm bí mật họ tên của người tố cáo theo 

quy định của Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan. 
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2021-2022 đối với “người tố cáo” thì ông Nguyễn Văn Nam nhận xét là: “Thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn tốt. Không chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Thủ 

trưởng đơn vị tại cuộc họp, sử dụng điện thoại tự do ghi âm, ghi hình trong cuộc 

họp (ngày 13/11/2021) khi đã được nhắc nhở nhưng vẫn sử dụng điện thoại.”. 

Căn cứ nhận xét, đánh giá của ông Nguyễn Văn Nam đối với “người tố 

cáo” và đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 90/2020/NĐ-

CP quy định “Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm 

vụ” thì việc xếp loại chất lượng viên chức đối với “người tố cáo” trong năm học 

2021-2022 ở mức Hoàn thành nhiệm vụ là chưa đảm bảo thực hiện đúng quy 

định hiện hành về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức (nhà trường xếp 

loại chất lượng viên chức ở mức thấp hơn so với quy định). 

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy: 

- “Người tố cáo” đã chụp hình, quay phim và đăng hình ảnh, clip về Hội 

nghị công nhân viên chức năm học 2021-2022 ngày 13/11/2021 của Trường PT 

DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp lên mạng xã hội. 

- Trong năm học 2021-2022, Trường PT DTNT THCS và THPT huyện 

Đắk R’Lấp đã thực hiện việc xếp loại chất lượng viên chức đối với “người tố 

cáo” sai so với quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, Công văn số 

1630/SGDĐT-TCCBTC và các văn bản có liên quan. 

1.4. Nội dung 1.4 

- Theo Quyết định số 38/QĐ-PTDTNTDRL ngày 02/6/2021 của Hiệu 

trưởng Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp về việc công nhận 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức năm 2021 (năm học 2020-2021) 

thì “người tố cáo” được xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”. 

- Theo Quyết định số 32/QĐ-PTDTNTDRL ngày 17/6/2022 của Hiệu 

trưởng Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp về việc công nhận 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức năm 2022 (năm học 2021-2022) 

thì “người tố cáo” được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”. 

- Qua kiểm tra hồ sơ, minh chứng liên quan đến việc xét tinh giản biên 

chế cho thấy: Nhà trường đã tổ chức họp hội đồng để xem xét tinh giản biên chế 

đối với “người tố cáo” vào ngày 12/8/20225. 

- Tại thời điểm kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo, Sở GDĐT đã nhận 

được hồ sơ đề nghị thẩm định đối tượng tinh giản biên chế đối với “người tố 

cáo” của Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp. Sở GDĐT đang 

xem xét về trường hợp tinh giản biên chế đối với “người tố cáo” trước khi gửi 

hồ sơ đến các cơ quan có liên quan thẩm định và trình cấp có thẩm quyền ra 

quyết định tinh giản biên chế. 

                                                
5 Biên bản họp Hội đồng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường PT DTNT THCS và THPT 

huyện Đắk R’Lấp về việc xét, đề nghị tinh giản biên chế đợt 3, năm 2022. 
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Qua kiểm tra, xác minh cho thấy: 

- Việc nhà trường tổ chức họp hội đồng để xem xét tinh giản biên chế đối 

với “người tố cáo” vào ngày 12/8/2022 là đúng so với quy định tại điểm đ khoản 

1 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của 

Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-

CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản 

biên chế.  

- Việc sau khi họp Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế, Trường PT 

DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp đã gửi hồ sơ xét duyệt tinh giản biên 

chế về Sở GDĐT là đúng so với quy định tại mục 3, mục 4 Công văn số 

621/SGDĐT-TCCBTC ngày 01/4/2019 của Sở GDĐT về việc triển khai thực 

hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 113/2018/NĐ-CP. 

Tuy nhiên, năm học 2021-2022 “người tố cáo” được xếp loại “Hoàn 

thành nhiệm vụ” là chưa đúng theo quy định. 

1.5. Nội dung 1.5 

 - Theo Bảng phân công nhiệm vụ chuyên môn và Thời khóa biểu năm học 

2019-2020 thì “người tố cáo” được phân công giảng dạy môn Giáo dục công 

dân (GDCD) và môn Âm nhạc các lớp 6, 7, 8, 9; môn GDCD lớp 10; chủ nhiệm 

lớp 6. Tổng số tiết dạy (9 tiết) và kiêm nhiệm (4 tiết) được phân công: 13 tiết. 

 - Theo Bảng phân công nhiệm vụ chuyên môn và Thời khóa biểu năm học 

2020-2021 thì “người tố cáo” được phân công giảng dạy môn Giáo dục công 

dân (GDCD) và môn Âm nhạc các lớp 6, 7, 8, 9; môn GDCD lớp 10. Tổng số 

tiết dạy được phân công: 8,5 tiết. 

 - Theo Bảng phân công nhiệm vụ chuyên môn và Thời khóa biểu năm học 

2021-2022 thì “người tố cáo” được phân công giảng dạy môn Giáo dục công 

dân (GDCD) và môn Âm nhạc các lớp 6, 7, 8, 9. Tổng số tiết dạy được phân 

công: 7,5 tiết. 

 - Theo Bảng phân công nhiệm vụ chuyên môn và Thời khóa biểu năm học 

2022-2023 thì “người tố cáo” được phân công giảng dạy môn Giáo dục công 

dân (GDCD) và môn Âm nhạc các lớp 6, 7, 8, 9; Giáo dục địa phương (GDĐP) 

các lớp 6, 7; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (HĐ TN-HN) lớp 7. Tổng số 

tiết dạy được phân công: 10,9 tiết. 

 - Theo Kế hoạch phân công lao động (áp dụng từ tháng 10 năm học 2021-

2022) của Tổ quản lý nội trú thì: Tổ quản lý nội trú (ông Phan Quang Tài làm 

Tổ trưởng) đã xây dựng Kế hoạch phân công lao động và trình Lãnh đạo nhà 

trường (ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng) phê duyệt và triển khai thực hiện. 

 - Từ ngày 20/9/2022 đến ngày 23/9/2022, Đoàn xác minh đã làm việc với 

các tổ chức, cá nhân thuộc Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-108-2014-nd-cp-chinh-phu-90963-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-113-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-108-2014-nd-cp-ve-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-166675-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-113-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-108-2014-nd-cp-ve-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-166675-d1.html
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nhưng không ai có ý kiến gì về nội dung tố cáo. 

 - Tại điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Thông tư số 32/2020/TT-

BGDĐT) quy định “Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng”: Thực hiện tuyển 

dụng, quản lý giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động, tiếp nhận, điều động 

giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh 

giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối 

với giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật. 

 Qua kiểm tra, xác minh cho thấy: 

 - Từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023, Lãnh đạo Trường PT 

DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp không phân công cho “người tố cáo” 

làm công tác chủ nhiệm. 

 - Từ năm học 2021-2022 đến năm học 2022-2023, Lãnh đạo Trường PT 

DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp không phân công cho “người tố cáo” 

dạy môn GDCD khối trung học phổ thông. 

 - Tổ quản lý nội trú đã xây dựng Kế hoạch phân công lao động và trình 

Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt và triển khai thực hiện. 

 - Lãnh đạo, giáo viên của nhà trường hầu hết không dạy đủ số tiết theo 

quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GDĐT 

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (do đặc thù của các 

trường phổ thông dân tộc nội trú nói chung: ít lớp, ít học sinh). 

 - Việc Hiệu trưởng nhà trường phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân 

viên hằng năm là căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường; đúng thẩm quyền 

so với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT. 

 - Nội dung tố cáo “bắt buộc giáo viên viết các loại cam kết phi lý; thường 

xuyên có những phát biểu các ý kiến mang tính quy chụp, vu cáo, xúc phạm 

danh dự của giáo viên trong các buổi sinh hoạt tập thể mà không có bất kỳ một 

chứng cứ khoa học, xác đáng nào” là không có căn cứ, minh chứng; đây chỉ là ý 

kiến cá nhân của người tố cáo. 

 2. Nội dung 2 

- Qua kiểm tra Bảng phân công giảng dạy, Thời khóa biểu, Sổ đầu bài, 

Tổng hợp bảng phân công giảng dạy trong các năm học 2019-2020, 2020-2021 

cho thấy: 

+ Trong 02 năm học 2019-2020, 2020-2021, ông Nguyễn Văn Nam được 

nhà trường phân công giảng dạy môn Công nghệ lớp 11 trong Học kỳ 1: 1 tiết, 

trong Học kỳ 2: 2 tiết.  

+ Năm học 2019-2020, ông Nguyễn Văn Nam dạy môn Công nghệ lớp 11 

từ tuần 1 đến tuần 10, ông Nguyễn Thành Chung dạy môn Công nghệ lớp 11 từ 

tuần 11 đến tuần 16 và Học kỳ 2. 
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+ Năm học 2020-2021, ông Nguyễn Văn Nam dạy môn Công nghệ lớp 11 

từ tuần 1 đến tuần 6 và tuần 8 đến tuần 15; ông Nguyễn Thành Chung dạy môn 

Công nghệ lớp 11 trong tuần 7, tuần 16 và Học kỳ 2. 

+ Trong Học kỳ 2 của 02 năm học này, ông Nguyễn Văn Nam đã phân 

công cho ông Nguyễn Thành Chung giảng dạy môn Công nghệ lớp 11.  

+ Trong năm học 2019-2020, ông Nguyễn Thành Chung được phân công 

dạy 13 tiết/tuần; cộng với 02 tiết môn Công nghệ lớp 11 trong Học kỳ 2 thì tổng 

số tiết ông Nguyễn Thành Chung được phân công dạy trong Học kỳ 2 là 15 

tiết/tuần.  

+ Trong năm học 2020-2021, ông Nguyễn Thành Chung được phân công 

dạy 14 tiết/tuần; cộng với 02 tiết môn Công nghệ lớp 11 trong Học kỳ 2 thì tổng 

số tiết ông Nguyễn Thành Chung được phân công dạy trong Học kỳ 2 là 16 

tiết/tuần; tính trung bình cả năm học thì ông Nguyễn Thành Chung được phân 

công dạy 15 tiết/tuần. 

- Trong các năm học 2019-2020, 2020-2021, ông Nguyễn Văn Nam đã 

nhận tiền phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo theo bảng lương được chuyển qua tài 

khoản ngân hàng BIDV. 

- Tại khoản 2, Điều 7 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 

của Bộ GDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Thông tư 

số 28/2009/TT-BGDĐT) quy định “Định mức tiết dạy đối với Hiệu trưởng, Phó 

hiệu trưởng” như sau: Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần. Phó hiệu trưởng dạy 4 

tiết/tuần. Như vậy: Trong Học kỳ 1 của các năm học 2019-2020, 2020-2021 ông 

Nguyễn Văn Nam đã dạy môn Công nghệ lớp 11 (1 tiết/tuần). Việc trong Học 

kỳ 2 của các năm học 2019-2020, 2020-2021 ông Nguyễn Văn Nam không thực 

hiện việc giảng dạy là sai so với quy định.  

- Tại điểm b khoản 2 mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BNV-

BTC liên tịch của Bộ GDĐT - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về 

chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục công lập quy định: Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không 

được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau: Thời gian đi công tác, 

học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng. Như vậy: 

Việc ông Nguyễn Văn Nam nhận số tiền 71.090.000 đồng tiền phụ cấp ưu đãi 

đối với nhà giáo trong Học kỳ 2 các năm học 2019-2020, 2020-2021 là sai so 

với quy định. 

- Các ngày 22, 23 tháng 9 năm 2022, Đoàn xác minh đã làm việc trực tiếp 

với Lãnh đạo nhà trường, đại diện các tổ chức, đoàn thể (7 người) của Trường 

PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp, qua kiểm tra, xác minh cho thấy:  

+ Ông Nguyễn Thành Chung báo cáo: Trong năm học 2019-2020, ông 

Nguyễn Thành Chung nhận thấy công việc của ông Nguyễn Văn Nam quá bận 

nên ông Nguyễn Thành Chung đã đề xuất với ông Nguyễn Văn Nam để phân 
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công cho ông Nguyễn Thành Chung dạy thay môn Công nghệ lớp 11 thay cho 

ông Nguyễn Văn Nam từ Học kỳ 2 năm học 2019-2020 và ông Nguyễn Văn 

Nam đã đồng ý. 

+ Trong Học kỳ I các năm học 2019-2020, 2020-2021, ông Nguyễn Văn 

Nam có trao đổi miệng với Nguyễn Trung Kiên, Phó Hiệu trưởng (phụ trách 

chuyên môn) và ông Nguyễn Thành Chung, Trưởng Ban thanh tra nhân dân 

(Giáo viên môn Vật lý) về nội dung do ông Nguyễn Văn Nam bận một số cuộc 

họp nên có nhờ ông Nguyễn Thành Chung dạy thay môn Công nghệ lớp 11.  

+ Trong Học kỳ II các năm học 2019-2020, 2020-2021, ông Nguyễn Văn 

Nam không trao đổi gì với ông Nguyễn Trung Kiên về việc phân công cho ông 

Nguyễn Thành Chung dạy thay môn Công nghệ lớp 11. 

+ Ông Nguyễn Văn Nam đã phân công cho ông Nguyễn Thành Chung 

dạy thay cho ông Nguyễn Văn Nam môn Công nghệ lớp 11 nhưng không thông 

qua nội dung này trong các cuộc họp của nhà trường. Lãnh đạo nhà trường 

không ban hành văn bản để phân công ông Nguyễn Thành Chung dạy thay cho 

ông Nguyễn Văn Nam. 

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy: 

- Trong Học kỳ 1 của các năm học 2019-2020, 2020-2021 ông Nguyễn 

Văn Nam đã dạy môn Công nghệ lớp 11 với số tiết là 01 tiết/tuần, thiếu 01 

tiết/tuần so với quy định.  

- Trong Học kỳ 2 của các năm học 2019-2020, 2020-2021 ông Nguyễn 

Văn Nam không thực hiện việc giảng dạy. 

- Ông Nguyễn Văn Nam đã phân công cho ông Nguyễn Thành Chung dạy 

thay cho ông Nguyễn Văn Nam môn Công nghệ lớp 11 (như đã nêu trên) nhưng 

không thông qua nội dung này trong các cuộc họp của nhà trường; không ban 

hành văn bản để phân công ông Nguyễn Thành Chung dạy thay cho ông Nguyễn 

Văn Nam. 

- Ông Nguyễn Văn Nam đã nhận số tiền 71.090.000 đồng tiền phụ cấp ưu 

đãi đối với nhà giáo trong Học kỳ 2 các năm học 2019-2020, 2020-2021. 

3. Nội dung 3 

 - Theo Quyết định số 153/2003/TCCB ngày 08/5/2003 của Sở GDĐT tỉnh 

Đắk Lắk về việc tuyển dụng, điều động công chức nhà nước; tại Điều 1 có ghi 

tuyển dụng và điều động ông Tôn Đức Hoàn, trình độ Trung cấp kế toán, đến 

nhận công tác Quản lý nhà ăn tại Trường PT DTNT Đắk R’Lấp (bây giờ là 

Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp). 

 - Tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 

của Bộ GDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng 

người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập quy định “Nhóm vị 

trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (09 vị trí)”, gồm: Thư viện; Thiết 

bị, thí nghiệm; Công nghệ thông tin; Kế toán; Thủ quỹ; Văn thư; Y tế; Hỗ trợ 



9 

 

 

giáo dục người khuyết tật; Giáo vụ (áp dụng đối với trường phổ thông dân tộc 

nội trú tỉnh, trường trung học phổ thông chuyên). Như vậy: Không có quy định 

vị trí việc làm “Quản lý nhà ăn”.  

- Theo Quyết định số 09/QĐ-PTDTNTDRL ngày 27/8/2019 của Hiệu 

trưởng Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp thì Hiệu trưởng đã 

bổ nhiệm ông Tôn Đức Hoàn, giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ chăm sóc và nuôi 

dưỡng học sinh nội trú. 

- Qua kiểm tra Quyết định số 25/QĐ-PTDTNTDRL ngày 27/9/2020 và 

Quyết định số 18/QĐ-PTDTNTDRL ngày 22/11/2021 của Hiệu trưởng Trường 

PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp về việc Ban hành Quy chế làm 

việc của Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp (sau đây viết tắt 

là Quy chế làm việc) cho thấy: tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 10 Quy chế làm việc 

quy định: Tổ trưởng chủ động tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lập hợp 

đồng mua lương thực, thực phẩm, chất đốt phục vụ bếp ăn hàng ngày. Tổ trưởng 

Tổ Chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh trực tiếp tổng hợp, tham mưu cho Hiệu 

trưởng chi trả chế độ cho học sinh thuộc các ngày nghỉ lễ, tết, ốm đau, nghỉ thứ 

7 và chủ nhật hằng tuần theo đúng quy định, cụ thể: Quản lý nhà ăn lập danh 

sách học sinh theo từng lớp, họ tên học sinh, lớp, số ngày nghỉ, số tiền một ngày, 

số tiền được nhận, học sinh ký nhận, có chữ ký của quản lý nhà ăn, Hiệu trưởng 

phê duyệt. 

Quy chế làm việc không có nội dung phân công nhiệm vụ cho ông Tôn 

Đức Hoàn làm kế toán nhà ăn. 

- Ngày 21/9/2022, Đoàn xác minh đã làm việc trực tiếp với ông Nguyễn 

Văn Nam và ông Nguyễn Văn Nam báo cáo: Không ban hành Quyết định giao 

cho ông Tôn Đức Hoàn làm kế toán nhà ăn. 

- Ngày 21/9/2022, Đoàn xác minh đã làm việc trực tiếp với ông Tôn Đức 

Hoàn và ông Tôn Đức Hoàn báo cáo: Không có Quyết định của Hiệu trưởng về 

việc giao nhiệm vụ cho ông Tôn Đức Hoàn làm kế toán nhà ăn. 

- Theo minh chứng6 do người tố cáo cung cấp thì tại Biểu 4 DS CBCCVC 

SNCL có ghi nội dung “Phó CTCĐ, KT nhà ăn” đối với ông Tôn Đức Hoàn. 

Theo giải trình của ông Nguyễn Văn Nam chỉ ghi nhầm vào cột “chức vụ” trong 

Biểu 4 DS CBCCVC. Chứng cứ này chưa đủ cơ sở kết luận là phân công ông 

Tôn Đức Hoàn làm kế toán nhà ăn. 

- Qua kiểm tra hồ sơ quản lý nhà ăn cho thấy: Ông Tôn Đức Hoàn là 

người lập các phiếu chi; ký vào mục quản lý nhà ăn; ký vào mục người giao tiền 

cho các nhà cung cấp vật tư, hàng hóa liên quan tới các nội dung chi phục vụ 

cho bếp ăn. Ông Nguyễn Văn Nam là Thủ trưởng đơn vị cùng ký vào các phiếu 

chi này (các phiếu chi được lập không đúng mẫu so với quy định tại Thông tư số 

107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành 

                                                
6 Minh chứng này là hình ảnh chụp màn hình của máy vi tính; không phải là văn bản được banh hành theo quy 

định của pháp luật. 
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chính, sự nghiệp). Theo Quy chế làm việc của Trường PT DTNT THCS và 

THPT huyện Đắk R’Lấp thì không có nội dung giao cho ông Tôn Đức Hoàn là 

người trực tiếp thực hiện ký vào các phiếu chi nêu trên. Tuy nhiên: Tại rất nhiều 

Danh sách học sinh nhận tiền ăn thì ông Tôn Đức Hoàn ký tên dưới phần “Kế 

toán nhà ăn”. 

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy: 

- Ông Nguyễn Văn Nam đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Tôn Đức 

Hoàn, giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh nội trú; ban 

hành Quy chế làm việc để phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân trong 

nhà trường, trong đó có nội dung phân công nhiệm vụ cho ông Tôn Đức Hoàn 

với nhiệm vụ là Tổ trưởng Tổ chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh nội trú; không 

ban hành văn bản phân phân công cho ông Tôn Đức Hoàn làm kế toán. 

- Việc quản lý tài chính liên quan đến tiền ăn của học sinh hàng tháng chỉ 

do Hiệu trưởng và Quản lý nhà ăn thực hiện là chưa đảm bảo tính khách quan và 

minh bạch.  

- Nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn Nam đã tự ý phân kế toán làm hai 

mảng, trong đó giao cho ông Tôn Đức Hoàn làm kế toán nhà ăn là sai. 

4. Nội dung 4 

4.1. Nội dung 4.1 

- Theo báo cáo giải trình của ông Nguyễn Văn Nam thì: Nhà trường đã 

ban hành các văn bản để triển khai thực hiện công tác pháp chế và công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định. Ông Nguyễn Văn Nam đã 

triển khai đầy đủ các văn bản của các cấp có thầm quyền có liên quan đến việc 

thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong các cuộc họp, qua zalo, ioffice,... đến 

toàn thể đảng viên, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBQL, GV, NV) của 

nhà trường; được cụ thể hóa thành các quy định của nhà trường như: Quy chế 

làm việc, Quy định về hoạt động và chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, 

Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy 

tắc ứng xử, Nội quy của nhà trường. Khi CBQL, GV, NV, học sinh có thắc mắc 

về các vấn đề có liên quan đến các văn bản đã triển khai thì ông Nguyễn Văn 

Nam đã giải thích, hướng dẫn cho mọi người đầy đủ. 

- Qua kiểm tra hồ sơ công tác pháp chế; công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho thấy: Hằng năm, nhà trường đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác 

pháp chế7; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật8 để triển khai thực 

                                                
7 Kế hoạch số 05/KH-PTDTNTDRL ngày 22/10/2019 về Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2019-2020; Kế 

hoạch số 06/KH-PTDTNTDRL ngày 25/02/2020 về Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021; Kế hoạch 

số 05/KH-PTDTNTDRL ngày 16/10/2021 về Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021-2022; Quyết định số 

16/QĐ-PTDTNTDRL ngày 16/10/2021 về việc thành lập Tổ pháp chế Trường PT DTNT THCS và THPT huyện 

Đắk R’Lấp năm học 2021-2022. 
8 Kế hoạch số 05/KH-PTDTNTDRL ngày 23/02/2019 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2019; Kế hoạch số 14/KH-PTDTNTDRL ngày 20/03/2020 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2020; Kế hoạch số 10/KH-PTDTNTDRL ngày 22/03/2021 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp 
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hiện công tác pháp chế và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà 

trường theo quy định. 

- Qua kiểm tra Biên bản họp hội đồng sư phạm; Biên bản họp liên tịch; 

Biên bản họp chuyên môn9 trong các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023 cho thấy nhà trường đã triển khai các văn bản pháp luật, các 

văn bản do Bộ GDĐT, UBND tỉnh Đắk Nông, Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông và văn 

bản của các cấp có thẩm quyền ban hành có liên quan đến việc thực hiện nhiệm 

vụ của nhà trường (sau đây gọi chung là các văn bản) đến toàn thể cán bộ quản 

lý, viên chức, người lao động của nhà trường. Tại thời điểm kiểm tra, nhà trường 

còn niêm yết các văn bản trên bảng “Kế hoạch hoạt động” tại phòng họp chung 

của nhà trường (có 17 văn bản đang được niêm yết). 

Thiếu sót: Trong Biên bản họp hội đồng sư phạm; Biên bản họp liên tịch; 

Biên bản họp chuyên môn có một số văn bản đã được nhà trường triển khai 

nhưng không ghi đầy đủ số, ngày, trích yếu nội dung của văn bản. 

- Xác minh các tổ chức, cá nhân có liên quan 

Vào các ngày 22, 23/9/2022, Đoàn xác minh đã làm việc trực tiếp với 

CBQL, đại diện các tổ chức, đoàn thể, giáo viên của nhà trường (07 người) thì 

07/07 người đều khẳng định: Ông Nguyễn Văn Nam đã phổ biến đầy đủ các 

thông tin quan trọng, những văn bản của Ngành, của Đảng và của các cơ quan, 

tổ chức có liên quan trong các cuộc họp, qua zalo, ioffice,... đến toàn thể đảng 

viên, CBQL, GV, NV của nhà trường; ông Nguyễn Văn Nam không có biểu 

hiện, hành vi thách thức, xúc phạm đối với đồng chí, đồng nghiệp, cấp dưới. 

Việc tố cáo ông Nguyễn Văn Nam không triển khai thông tin, văn bản là sai.  

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy: 

- Hằng năm, nhà trường đã triển khai thực hiện công tác pháp chế, công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. 

- Nhà trường đã triển khai các văn bản có liên quan đến việc thực hiện 

nhiệm vụ của nhà trường đến toàn thể cán bộ quản lý, viên chức, người lao động 

của nhà trường trong các cuộc họp hội đồng sư phạm, họp liên tịch, họp chuyên 

môn, niêm yết trên bảng “Kế hoạch hoạt động” của nhà trường. 

- Nội dung tố cáo “Hơn thế nữa, khi có ý kiến thắc mắc từ cán bộ, giáo 

viên thì ông Nam còn có thái độ thách thức, xúc phạm.” là không có căn cứ, 

minh chứng; đây chỉ là ý kiến cá nhân của người tố cáo. 

4.2. Nội dung 4.2 

- Về Biên bản giải quyết khiếu nại 

+ Qua kiểm tra hồ sơ giải quyết khiếu nại cho thấy: Ông Nguyễn Văn 

Nam là người ký ban hành Quyết định số 81/QĐ-PTDTNTĐRL ngày 01/6/2021 

                                                                                                                                                   
luật năm 2021; Kế hoạch số 07/KH-PTDTNTDRL ngày 28/02/2022 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2022. 
9 Biên bản họp chuyên môn năm học 2022-2023. 
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của Hiệu trưởng Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp về việc 

xác minh nội dung khiếu nại (sau đây viết tắt là Tổ xác minh nội dung khiếu nại 

số 81). Tổ xác minh nội dung khiếu nại số 81 có 03 người, gồm: ông Nguyễn 

Thành Chung, Trưởng Ban thanh tra nhân dân - Tổ trưởng; ông Phạm Minh 

Khánh, thành viên Ban thanh tra nhân dân - Thành viên; bà Hoàng Hoa Thúy, 

thành viên Ban thanh tra nhân dân - Thành viên. 

+ Ngày 22/9/2022, Đoàn xác minh đã làm việc trực tiếp với ông Nguyễn 

Thành Chung (Tổ trưởng Tổ xác minh nội dung khiếu nại số 81) và ông Nguyễn 

Thành Chung báo cáo là có đưa Biên bản giải quyết khiếu nại (trong hồ sơ giải 

quyết khiếu nại là: Biên bản làm việc số 01/BB-TTND ngày 02/6/2021 về việc 

xác minh nội dung khiếu nại10) cho người khiếu nại nhưng người khiếu nại trả 

lời là “tôi không cần” nên ông Nguyễn Thành Chung không giao được Biên bản 

giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại.  

+ Ngày 22/9/2022, Đoàn xác minh đã làm việc trực tiếp với ông Nguyễn 

Văn Nam (Hiệu trưởng), bà Đoàn Thị Thành Lý (Chủ tịch Công đoàn), bà 

Hoàng Hoa Thúy (Thư ký Hội đồng), ông Nguyễn Thành Chung (Trưởng Ban 

thanh tra nhân dân), kết quả làm việc cho thấy: ngày 04/6/2021, người giải 

quyết khiếu nại đã tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, 

người có quyền và nghĩa vụ liên quan (giao cho bà Đoàn Thị Thành Lý chủ trì 

đối thoại, bà Hoàng Hoa Thúy ghi biên bản).  

Sai sót: Trong “Biên bản đối thoại với người khiếu nại” (sau đây viết tắt 

là Biên bản) ngày 04/6/2021 không ghi số lượng Biên bản được lập. Qua làm 

việc trực tiếp với những người có liên quan cho thấy không ai bàn giao Biên bản 

cho người khiếu nại. Sau khi kết thúc buổi đối thoại thì người khiếu nại đề nghị 

bà Hoàng Hoa Thúy được chụp Biên bản nhưng bà Hoàng Hoa Thúy không cho 

với lý do: bà Hoàng Hoa Thúy không có đủ thẩm quyền để cho chụp.  

- Về Biên bản xét tinh giảm biên chế giáo viên 

Ngày 22/9/2022, Đoàn xác minh đã làm việc trực tiếp với ông Nguyễn 

Văn Nam và ông Nguyễn Văn Nam báo cáo: Khoảng vào ngày 24 hoặc 25 tháng 

8 năm 2022 người tố cáo lên nộp bài thu hoạch chính trị hè và đề nghị Lãnh đạo 

nhà trường cung cấp Biên bản họp xét tinh giảm biên chế giáo viên. Tuy nhiên, 

do vào ngày 22/8/2022 Ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện ủy Đắk R’Lấp đã làm 

việc với nhà trường để giao nhiệm vụ cho nhà trường báo cáo về nội dung có 

liên quan đến người tố cáo cho UBKT huyện ủy Đắk R’Lấp vào ngày 

26/8/2022; do công việc nhiều, gấp, có nhiều hồ sơ, sổ sách cần phô tô để cung 

cấp cho UBKT huyện ủy Đắk R’Lấp nên ông Nguyễn Văn Nam hẹn sẽ cung cấp 

biên bản cho người tố cáo sau khi hoàn thành báo cáo cho UBKT huyện ủy Đắk 

R’Lấp, nhưng từ đó về sau người tố cáo không lên gặp ông Nguyễn Văn Nam để 

lấy Biên bản họp xét tinh giảm biên chế giáo viên. 

                                                
10 Biên bản này là Biên bản làm việc giữa Tổ xác minh nội dung khiếu nại số 81 với ông Nguyễn Văn Nam để 

xác minh các nội dung theo đơn khiếu nại. 
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Qua kiểm tra, xác minh cho thấy:  

- Tổ xác minh nội dung khiếu nại số 81 không giao Biên bản làm việc số 

01/BB-TTND ngày 02/6/2021 về việc xác minh nội dung khiếu nại cho người 

khiếu nại (do người khiếu nại không yêu cầu). 

- Bà Đoàn Thị Thành Lý, bà Hoàng Hoa Thúy không giao “Biên bản đối 

thoại với người khiếu nại” cho người khiếu nại. 

Việc không ghi rõ số lượng “Biên bản đối thoại với người khiếu nại” 

được lập và việc không bàn giao “Biên bản đối thoại với người khiếu nại” cho 

người người khiếu nại là sai so với quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 

124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.   

- Ông Nguyễn Văn Nam không giao Biên bản xét tinh giảm biên chế giáo 

viên cho người có liên quan.  

Việc ông Nguyễn Văn Nam không giao Biên bản xét tinh giảm biên chế 

giáo viên cho người khiếu nại khi được người khiếu nại yêu cầu là sai so với quy 

định tại các điểm d, đ khoản 1 Điều 12; điểm đ khoản 2 Điều 14 Luật Khiếu nại 

năm 2011. 

- Nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn Nam thậm chí không cho chụp lại các 

văn bản kể trên là không có căn cứ, minh chứng; đây chỉ là ý kiến cá nhân của 

người tố cáo. 

4.3. Nội dung 4.3  

- Nhà trường đã ban hành Quyết định công khai dự toán ngân sách các 

năm 2019, 2020, 2021 theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC11; nhà 

trường đã công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước các năm 

2019, 2020, 2021 bằng các Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình 

thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước (mẫu số 20a; mẫu số 20c); nhà trường có 

công bố về thu chi các khoản tài trợ, tiền đóng góp theo thỏa thuận của cha mẹ 

học sinh tại Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và kế hoạch hoạt động hè 

2020 tại cuộc họp cha mẹ học sinh vào cuối năm học.  

- Tuy nhiên, việc công khai chưa kịp thời và chưa đầy đủ so với quy định 

tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC và Thông tư số 90/2018/TT-BTC; việc nhà 

trường sử dụng mẫu biểu công khai dự toán ngân sách theo Biểu số 02 ban hành 

kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC là không đúng biểu mẫu vì Biểu số 02 

Thông tư số 61/2017/TT-BTC đã được thay thế bằng Biểu số 02 ban hành kèm 

theo Thông tư số 90/2018/TT-TBC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC. 

                                                
11 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với 

đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ (Thông tư số 61/2017/TT-BTC). 
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- Nhà trường không thực hiện công khai tài chính theo quy định tại khoản 

3 Điều 5 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT12  

5. Nội dung 5 

Đoàn xác minh đã kiểm tra các hồ sơ liên quan đến việc tài trợ, kết quả: 

Trong năm học 2019-2020, nhà trường đã tiếp nhận tài trợ 08 tivi trị giá 

83.040.000 đồng và hệ thống camera giám sát trị giá 35.900.000 đồng. Trong 

năm học 2020-2021, nhà trường đã tiếp nhận bằng tiền mặt từ Ban đại diện cha 

mẹ học sinh (BĐDCMHS) trường số tiền 119.700.000 đồng; đã chi số tiền 

120.926.736 đồng; số tiền còn tồn: –1.226.736 đồng. 

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy nhà trường huy động tài trợ sai so với 

quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT 

quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

(Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT), cụ thể: 

- Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2019-2020 không được Giám đốc Sở 

GDĐT thẩm định, phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 

16/2018/TT-GDĐT. 

- Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ chưa được công bố và niêm yết công 

khai trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp 

của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh, người 

giám hộ (nếu có) và nhà tài trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 

16/2018/TT-BGDĐT. 

- Các khoản tài trợ không được công khai nội dung báo cáo tài chính năm 

và công khai quyết toán thu, chi tài chính năm đối với các khoản tài trợ theo quy 

định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT. 

- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ không 

được công bố, niêm yết công khai tại nhà trường theo quy định tại khoản 2 Điều 

2 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT. 

- Năm học 2020-2021, nhà trường không thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ 

theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT. 

- Quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng tài trợ chưa đảm bảo tiến độ thời 

gian quy định, chưa tuân thủ đúng mục đích đã đề ra theo quy định tại khoản 2, 

khoản 3 Điều 7 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT. 

- Hồ sơ thanh toán chưa đảm bảo đúng quy định của Luật Kế toán, một số 

hồ sơ thanh toán chưa ký; chưa ghi đầy đủ thông tin ngày tháng trên phiếu chi, 

hợp đồng, nghiệm thu thanh lý, hóa đơn tài chính. 

 6. Nội dung 6 

                                                
12 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối 

với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT). 
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- Năm học 2019-2020: Hiệu trưởng Trường PT DTNT THCS và THPT 

Đắk R’Lấp đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-DTNT ngày 26/9/2019 về việc dạy 

học 2 buổi/ngày năm học 2019-2020 (Kế hoạch số 02/KH-DTNT); kế hoạch này 

được xây dựng trên cơ sở đơn đề nghị tổ chức dạy học tăng tiết của cha mẹ học 

sinh (CMHS) và tổng hợp các Biên bản họp CMHS các lớp vào đầu năm học. 

+ Theo Kế hoạch số 02/KH-DTNT thì nhà trường dự kiến thu số tiền 

125.000 đồng/06 môn/học sinh/01 tháng; theo Nghị quyết Hội nghị BĐDCMHS 

toàn trường năm học 2019-2020 ngày 28/9/2019 thì thống nhất thu số tiền 

125.000 đồng/học sinh/01 tháng (4 tuần học). Theo hồ sơ về dạy học 2 

buổi/ngày năm học 2019-2020 thì nhà trường đã thu tổng số tiền 1.000.000 

đồng/01 học sinh. 

+ Tổng số tiền thu: 161.116.000 đồng. 

+ Tổng số tiền chi: 162.387.478 đồng, trong đó: Chi Học kỳ I: Giáo viên 

trực tiếp dạy số tiền 45.314.878 đồng; giáo viên chủ nhiệm số tiền 2.981.250 

đồng; quản lý số tiền 11.382.750 đồng. Chi học kỳ II: Giáo viên trực tiếp dạy số 

tiền 78.762.000 đồng; giáo viên chủ nhiệm số tiền 4.128.000 đồng; quản lý số 

tiền 19.818.000 đồng. 

+ Còn tồn: –1.271.478 đồng.  

- Năm học 2020-2021: Hiệu trưởng Trường PT DTNT THCS và THPT 

Đắk R’Lấp đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-DTNT ngày 08/9/2020 về việc dạy 

học 2 buổi/ngày năm học 2020-2021 (Kế hoạch số 04/KH-DTNT); kế hoạch này 

được xây dựng trên cơ sở đơn đề nghị tổ chức dạy học tăng tiết của CMHS và 

tổng hợp các Biên bản họp CMHS các lớp vào đầu năm học. 

+ Theo Kế hoạch số 04/KH-DTNT thì nhà trường dự kiến thu số tiền 

125.000 đồng/06 môn/học sinh/01 tháng. Theo Biên bản họp hoạt động chuyên 

môn dạy học tăng tiết, ngày 29/9/2020 của Trường PT DTNT THCS và THPT 

Đắk R’Lấp thì nhà trường thống nhất huy động sự đóng góp tự nguyện của phụ 

huynh học sinh như sau: Lớp 6 đến Lớp 11 học 6 tiết/tuần, học 31 tuần, thu tổng 

số tiền 1.000.000 đồng/01 học sinh; Lớp 12 học 8 tiết/tuần, học 35 tuần, thu tổng 

số tiền 1.300.000 đồng/01 học sinh. Theo Nghị quyết Hội nghị BĐDCMHS toàn 

trường năm học 2020-2021 ngày 10/10/2020 thì thống nhất thu tổng số tiền 

1.000.000 đồng/học sinh/năm học đối với các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11 và thu tổng 

số tiền 1.300.000 đồng/học sinh/năm học đối với lớp 12. Tuy nhiên, theo hồ sơ 

về dạy học 2 buổi/ ngày năm học 2020-2021 thì nhà trường đã thực thu tổng số 

tiền 1.000.000 đồng/học sinh/năm học đối với các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11 và đã 

thực thu tổng số tiền 1.069.000 đồng/học sinh/năm học đối với lớp 12. 

+ Tổng số tiền thu: 194.063.000 đồng. 

+ Tổng số tiền chi: 194.043.313 đồng, trong đó: Chi Học kỳ I: Giáo viên 

trực tiếp dạy số tiền 62.852.048 đồng; giáo viên chủ nhiệm số tiền 4.130.000 

đồng; quản lý số tiền 15.700.000 đồng. Chi học kỳ II: Giáo viên trực tiếp dạy số 
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tiền 84.635.265 đồng; giáo viên chủ nhiệm số tiền 5.566.000 đồng; quản lý số 

tiền 21.160.000 đồng (02 người chưa ký nhận, số tiền 4.600.000 đồng). 

+ Tồn: 20.157 đồng. 

- Hiệu trưởng nhà trường đã ban hành các văn bản13 để thực hiện công tác 

quản lý nội trú các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 trong đó có thể 

hiện nguyên tắc xếp lịch trực và nội dung trực của giáo viên 24/24 giờ từ thứ hai 

đến chủ nhật hằng tuần trong năm học.  

 Qua kiểm tra, xác minh cho thấy: 

- Quy định hiện hành về thực hiện dạy học 2 buổi/ngày: 

+ Tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 

15/01/2016 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường 

phổ thông dân tộc nội trú quy định: Trường PTDTNT tổ chức dạy học 2 

buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ chương trình 

giáo dục và kế hoạch thời gian năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học 

và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối 

tượng học sinh.  

+ Tại khoản 2 mục I Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 

của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung 

học (Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH) quy định: Việc tổ chức dạy học 2 

buổi/ngày chỉ được thực hiện ở những nơi học sinh có nhu cầu, cha mẹ học sinh 

tự nguyện cho con em tham gia học tập; được sự đồng ý của cấp trên có thẩm 

quyền quản lý trực tiếp của ngành giáo dục và địa phương. 

 Đối chiếu với các quy định của pháp luật như đã nêu trên thì việc Trường 

PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp triển khai thực hiện việc dạy học 2 

buổi/ngày là đúng so với quy định. 

- Tại điểm 2.8 khoản 2 mục II Phần B Công văn số 1753/SGDĐT-

GDTrH-QLCL ngày 30/8/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ 

GDTrH năm học 2019-2020; điểm 2.1 khoản 2 mục II Phần B Công văn số 

1301/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 15/9/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn 

nhiệm vụ GDTrH năm học 2020-2021 quy định: Các trường PT DTNT, trường 

bán trú tổ chức dạy học 2 buổi/ngày triệt để hơn, ngoài các nội dung dạy học đã 

nêu trên14 cần tập trung vào việc tăng cường dạy Tiếng Việt, tăng cường các 

hoạt động giáo dục về giá trị sống, kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử. Như vậy: 

Ngoài việc thực hiện chương trình giáo dục trung học theo quy định của Bộ 

GDĐT, nhà trường cần “tập trung vào việc tăng cường dạy Tiếng Việt, tăng 

cường các hoạt động giáo dục về giá trị sống, kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử” 

cho học sinh, nhà trường phải phân công cho các giáo viên có định mức tiết dạy 

                                                
13 Lịch công tác trực quản lý học sinh Trường PT DTNT THCS và THPT năm học 2019-2020, ngày 15/8/2019; 

Lịch trực quản lý học sinh nội trú năm học 2020-2021, ngày 27/9/2020; Lịch trực quản lý học sinh nội trú năm 

học 2021-2022, ngày 11/11/2021. 
14 Nhiệm vụ thực hiện chương trình giáo dục trung học theo quy định của Bộ GDĐT. 
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chưa đủ so với quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT 

thực hiện mà không thu hoặc huy động thêm kinh phí. 

- Việc ông Nguyễn Văn Nam tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và phối hợp 

với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ 

Chí Minh tổ chức quản lý học sinh vào ban đêm, phân công nhiệm vụ cho giáo 

viên trực ký túc xá của học sinh đúng theo quy định để tổ chức tốt các hoạt động 

giáo dục của nhà trường và quản lý nền nếp của học sinh là không gây áp lực 

cho học sinh; đồng thời, nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện cho học 

sinh và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 

      - Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện việc dạy học 2 buổi/ngày 

Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp còn để xảy ra một số sai 

sót, cụ thể như sau: 

+ Việc nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhưng không được sự 

đồng ý Sở GDĐT là sai so với quy định tại khoản 2 mục I Công văn số 

7291/BGDĐT-GDTrH. 

+ Việc ông Nguyễn Văn Nam sử dụng Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC 

ngày 18/10/2010 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản 

đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo (Công văn số 

6890/BGDĐT-KHTC) làm căn cứ pháp lý để thực hiện việc thu chi tiền dạy học 

2 buổi/ngày là sai so với quy định vì Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC đã hết 

hiệu lực từ năm 2017 (đã được bãi bỏ tại Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC 

ngày 27/10/2017 của Bộ GDĐT về việc Kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng 

lạm thu trong các cơ sở giáo dục). 

Do đó việc huy động kinh phí để thanh toán dạy tăng tiết các môn học 

trong chương trình giáo dục phổ thông vào các buổi chiều theo thời khóa biểu 

trong năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 không đúng quy định.  

+ Việc thu và sử dụng kinh phí dạy học 2 buổi/ngày: Nhà trường không 

xuất phiếu thu, phiếu chi, không vào hồ sơ, sổ sách theo quy định của chế độ tài 

chính hiện hành, không được theo dõi trên một hệ thống sổ sách kế toán. 

7. Nội dung 7 

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy: 

- Năm học 2019-2020, nhà trường không phát Phiếu số 1 (Các khoản thu 

thỏa thuận phục vụ trực tiếp cho học sinh) cho phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, 

trên thực tế nhà trường có thu khoản: tiền mua giấy phục vụ kiểm tra và tiền 

Quỹ trồng cây. 

- Năm học 2019-2020, nhà trường huy động nội dung Sửa chữa điện, nhà 

vệ sinh, giường...; mua bổ sung ghế ngồi chào cờ cho học sinh, số tiền 

66.600.000 đồng. Phiếu chi do Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh ký, việc 

huy động tài trợ nội dung nêu trên không thực hiện theo quy định tại Thông tư 

số 16/2018/TT-BGDĐT. 
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- Về nội dung Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh 

+ Việc thể hiện số tiền ước thực hiện cụ thể trên Phiếu số 2 (Các khoản 

đóng góp tự nguyện, tài trợ) trong năm học 2019-2020 là sai so với quy định tại 

khoản 3 Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ 

GDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Thông tư số 

55/2011/TT-BGDĐT). 

+ Việc chi tiền tết cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên; tiền công sửa 

chữa điện; hỗ trợ tổ chức hội thao ngày 20/11,… là sai so với quy định tại khoản 

4 Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. 

8. Nội dung 8 

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy bà Vương Thị Tuyết là chủ Hộ Kinh 

doanh Vương Thị Tuyết; địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: đường Nguyễn Tất 

Thành, Tổ dân phố 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông; 

ngành nghề kinh doanh: Sách giáo khoa, sách tham khảo, văn phòng phẩm, văn 

hóa phẩm, đồ lưu niệm, đồ chơi trẻ em, thiết bị trường học, dụng cụ học sinh, 

hoa, tranh ảnh, truyện tranh, tạp hóa, tạp phẩm, gạo, cám (có Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh số 63E 8283259); mặt khác, bà Vương Thị Tuyết không 

phải là viên chức, người lao động thuộc Trường PT DTNT THCS và THPT 

huyện Đắk R’Lấp vì vậy nội dung tố cáo trên tố cáo sai. 

9. Nội dung 9 

- Trong Biên bản Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động của Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’lấp năm học 2019-

2020 (sau đây viết tắt là Biên bản Hội nghị), ngày 14/9/2019 có ghi nội dung 

tiền công tác phí nhưng không thể hiện cụ thể nội dung và mức điều chỉnh. 

Trong Biên bản Hội nghị không thể hiện nội dung về việc thông qua Quy chế 

chi tiêu nội bộ. 

- Trong các Biên bản Hội nghị trong các năm học 2020-2021; 2021-2022 

có ghi nội dung thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có nội dung thảo 

luận về việc thanh toán tiền công tác phí. Mặt khác, trong Quy chế chi tiêu nội 

bộ các năm 2019, 2020, 2021 đã quy định cụ thể chế độ công tác phí.  

- Tại khoản III Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 

học 2019-2020 ngày 17/9/2019 có ghi nội dung “về nội dung Quy chế chi tiêu 

nội bộ: Hội nghị đã biểu quyết thống nhất tiếp tục thực hiện Quy chế chi tiêu nội 

bộ theo Quyết định ngày 07/01/2019 của Trường PT DTNT THCS và THPT 

huyện Đắk R’lấp đã ban hành đến hết ngày 31/12/2019. Quy chế này gồm có 04 

Chương và 22 Điều. Nội dung cần sửa đổi, bổ sung gồm có: chế độ công tác 

phí, nghỉ phép, khen thưởng, theo đó: chế độ công tác phí cần sửa đổi, bổ sung 

trong Nghị Quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020 

thể hiện: Tiền công tác phí ở trong tỉnh: tiền tàu xe đi (theo thực tế) và về + 

200.000 đồng/ngày (nhân với) số ngày + 250.000 đồng/đêm (nhân với) số đêm; 

Đối với đi công tác ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quy chế 

https://hoatieu.vn/phap-luat/thong-tu-55-2011-tt-bgddt-133079
https://hoatieu.vn/phap-luat/thong-tu-55-2011-tt-bgddt-133079
https://hoatieu.vn/phap-luat/thong-tu-55-2011-tt-bgddt-133079
https://hoatieu.vn/phap-luat/thong-tu-55-2011-tt-bgddt-133079
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chi tiêu nội bộ năm 2019, thanh toán tiền xe theo vé xe thực tế; tối đa 2 tháng kế 

toán có trách nhiệm thanh toán một lần, tính từ ngày 01 của tháng”. Tuy nhiên, 

tại Quyết định không số, không ngày, tháng 9/2019 Quyết định về việc ban 

hành, sửa đổi và bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường PT DTNT THCS 

và THPT huyện Đắk R’lấp từ tháng 9/2019 đã quy định toàn bộ nội dung chi 

tiêu của nhà trường, trong đó nội dung về chế độ công tác phí có thay đổi so với 

Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành kèm theo Quyết định ngày 07/01/2019 

của Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’lấp, cụ thể: thanh toán 

mức khoán tiền ngủ đi công tác ở quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương 

như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và thành 

phố đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán tối đa là 400.000 đồng/người/đêm (giảm 

từ 450.000 đồng/đêm/người xuống 400.000 đồng/đêm/người); thanh toán tiền 

khoán phòng ngủ tại địa bàn tỉnh Đắk Nông mức khoán tối đa là 250.000 

đồng/người/đêm (giảm từ 300.000 đồng/đêm/người xuống 250.000 

đồng/đêm/người); thanh toán tiền xe trường hợp không có vé quy định bổ sung 

một số tuyến đường và giảm số tiền cho từng tuyến đường. 

- Ngày 23/9/2022, Đoàn xác minh đã làm việc trực tiếp với ông Nguyễn 

Văn Nam thì ông Nguyễn Văn Nam khẳng định: trong Hội nghị cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động Trường PT DTNT THCS và THPT huyện 

Đắk R’lấp năm học 2019-2020 có đưa ra thảo luận nội dung liên quan đến chế 

độ công tác phí, trong đó có trao đổi cụ thể mức chi để làm căn cứ xây dựng 

Quy chế chi tiêu nội bộ. Thiếu sót là: nhà trường chưa đưa đầy đủ các nội dung 

liên quan đến việc giảm khoán tiền xe một số tuyến đường trong tỉnh, bổ sung 

02 tuyến đường ngoài tỉnh; giảm khoán tiền ngủ đi công tác tại thành phố Hồ 

Chí Minh vào Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-

2020 ngày 17/9/2019. Trong các năm học 2019-2020, 2020-2021 “người tố cáo” 

vắng mặt trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’lấp.  

- Ngày 23/9/2022, Đoàn xác minh đã làm việc trực tiếp với bà Đoàn Thị 

Thành Lý, Chủ tịch Công đoàn  cơ sở; ông Tôn Đức Hoàn, Trưởng ban kiểm tra 

Công đoàn cơ sở; ông Nguyễn Thành Chung, Trưởng ban Thanh tra nhân dân; 

bà Hoàng Hoa Thúy, Thư ký Hội đồng thì 04/04 người đều khẳng định: Tại Hội 

nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường PT DTNT THCS 

và THPT huyện Đắk R’lấp năm học 2019-2020 thầy Nam có đưa ra thảo luận 

nội dung điều chỉnh lại mức chi công tác phí, cụ thể là giảm khoán tiền xe và 

giảm khoán tiền ngủ. 

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy: 

- Việc giảm tiền công tác phí, cụ thể là giảm khoán tiền xe và giảm khoán 

tiền thuê phòng ngủ xây dựng trong Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo 

Quyết định tháng 9/2019 đã được thảo luận tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên 

chức năm học 2019-2020 vào ngày 17/9/2019. 
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- Nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn Nam tự ý giảm tiền chế độ công tác 

phí của giáo viên không thông qua hội đồng nhà trường là tố cáo sai. 

 10. Nội dung 10 

- Trong Báo cáo khẩn số 36/BC-PTDTNTDRL ngày 05/9/2021 của 

trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đắk R’lấp về việc 01 học sinh có kết quả 

dương tính sau 02 lần test nhanh kháng nguyên Covid-19 gửi Sở Giáo dục và 

Đào tạo. Nhà trường đã thực hiện theo hướng đề xuất của cơ quan y tế: Hiện tại 

em Thị Dung đang cách ly tại một phòng riêng; cán bộ, học sinh của trường ai ở 

phòng nào thì ở phòng đó, không đi lại, toàn bộ cán bộ, viên chức và học sinh 

được ở tại trường ngay sau khi có ý kiến đề nghị của ngành y tế và chờ ý kiến 

của cơ quan chuyên môn; không tổ chức làm Lễ khai giảng.  

 - Công văn số 1400/UBND-TH ngày 16/9/2021 của UBND huyện Đắk 

R’Lấp về việc phản hồi thông tin báo chí có ghi: 

+ Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước thềm năm học 

mới, sáng ngày 05/9/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của 

huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tổ chức test nhanh Covid-19 cho tất cả giáo 

viên, học sinh trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đắk R’lấp trước khi tiến 

hành Lễ khai giảng năm học 2021-2022. Quá trình test nhanh phát hiện 01 học 

sinh của trường dương tính với Sars-Cov-2 và được lấy mẫu xét nghiệm RT-

PCR. Kết quả khẳng định trường hợp trên dương tính với Sars-Cov-2.  

+ Ngay khi có kết quả khẳng định RT-PCR, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo 

ngành y tế thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và yêu 

cầu toàn bộ giáo viên, học sinh nhà trường cách ly tại trường để phục vụ công 

tác phòng, chống dịch. 

+ Đối với việc đảm bảo các điều kiện phục vụ sinh hoạt của giáo viên và 

học sinh trong thời gian cách ly được đảm bảo đầy đủ, kịp thời ngay từ thời 

điểm cách ly, đặc biệt là việc đảm bảo lương thực, thực phẩm và dụng vụ y tế. 

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo huyện cũng đã kịp thời bố trí lực lượng đảm bảo công 

tác chăm sóc sức khỏe, theo dõi y tế, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho cán 

bộ, giáo viên, học sinh của trường theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian 

cách ly tại trường, một số cán bộ giáo viên nhà trường có tâm lý hoang mang, lo 

sợ nên đã đăng lên mạng xã hội facebook để kêu gọi sự hỗ trợ từ bên ngoài. 

+ Nhìn chung, với sự vào cuộc quyết liệt của Ban chỉ đạo huyện, công tác 

đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; đảm bảo lương thực, 

thực phẩm và điều kiện sinh hoạt của giáo viên, học sinh của trường trong thời 

gian thực hiện cách ly tại trường được đảm bảo đầy đủ, không xẩy ra tình trạng 

thiếu thốn thực phẩm và dụng cụ y tế như thông tin phản ánh nêu trên. 

 - Biên bản làm việc với bà Trần Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng nhà trường, bà 

Đoàn Thị Thành Lý - Chủ tịch Công đoàn trường thì ông Nguyễn Văn Nam đã 

thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của Hiệu trưởng trong công tác phòng, 

chống dịch của nhà trường. 
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 Qua kiểm tra, xác minh cho thấy: ông Nguyễn Văn Nam đã thực hiện đầy 

đủ trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Như vậy, nội dung 

tố cáo này là sai. 

11. Nội dung 11 

11.1. Về nội dung: chế độ ăn hàng ngày của học sinh 

* Chế độ ăn hàng ngày của học sinh: 

- Tiền học bổng của học sinh hàng tháng chuyển sang tiền ăn theo Biên 

bản thỏa thuận ngày 28/9/2019, sau đó nhà trường chuyển tiền ăn của học sinh 

cho Tổ quản lý chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh theo Quyết định số 11/QĐ-

PTDTNTDRL ngày 30/9/2019 của Hiệu trưởng Trường PT DTNT THCS và 

THPT huyện Đắk R’Lấp; theo Biên bản giao, nhận tiền học bổng học sinh hàng 

tháng thì: ông Tôn Đức hoàn là người ký nhận tiền học bổng hàng tháng của học 

sinh và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chế độ học sinh thụ hưởng và thanh 

quyết toán với nhà cung cấp lương thực, thực phẩm đúng quy định.  

- Tại Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-

PTDTNTDRL ngày 22/11/2021; Quyết định số 25/QĐ-PTDTNTDRL ngày 

27/9/2020 đã giao Tổ trưởng (ông Tôn Đức Hoàn) chủ động tham mưu cho Hiệu 

trưởng trong việc lập hợp đồng mua lương thực, thực phẩm, chất đốt phục vụ 

bếp ăn hàng ngày. 

- Hàng ngày, ông Tôn Đức Hoàn là người trực tiếp ký nhận lương thực, 

thực phẩm phục vụ bếp ăn; là người trực tiếp phát trả lại tiền học bổng sau khi 

trừ tiền ăn còn dư cho học sinh vào cuối mỗi học kỳ; là người lập các phiếu chi; 

ký vào mục quản lý nhà ăn; ký vào mục người giao tiền cho các nhà cung cấp 

vật tư, hàng hóa liên quan tới các nội dung chi phục vụ cho bếp ăn. Ông Nguyễn 

Văn Nam là Thủ trưởng đơn vị cùng ký vào các phiếu chi này (các phiếu chi 

được lập không đúng mẫu so với quy định tại Thông tư số 107/TT-BTC ngày 

10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự 

nghiệp).  

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy: việc quản lý tài chính liên quan đến bếp 

ăn chưa đảm bảo tính khách quan, minh bạch.  

* Về chi trả lại tiền học bổng sau khi trừ tiền ăn còn dư cho học sinh:  

- Từ năm học 2019-2020 đến tháng 12/2020: nhà trường đã lập Bảng 

chấm cơm theo từng lớp, theo từng tháng; có chữ ký ăn của học sinh, giáo viên 

chủ nhiệm, quản lý nhà ăn và Hiệu trường nhà trường; trên bảng chấm cơm đang 

để trống các ngày trong tháng. Nhà trường có lập danh sách học sinh được phụ 

huynh xin nghỉ về nhà hàng tuần theo từng lớp; có lập bảng tổng hợp số lượng 

học sinh về nhà ngày thứ 7, chiều chủ nhật ở lại trường học. Sai sót là: nhà 

trường không căn cứ vào bảng chấm cơm, danh sách học sinh được phụ huynh 

xin nghỉ về nhà hàng tuần theo từng lớp, bảng tổng hợp số lượng học sinh về 

nhà ngày thứ 7, chiều chủ nhật ở lại trường học để chi trả tiền học bổng sau khi 
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trừ tiền ăn còn dư cho học sinh mà chi trả cho tất cả học sinh trong trường được 

nhận số tiền bằng nhau.  

Qua xác kiểm tra, xác minh cho thấy: việc chi trả tiền học bổng từ năm 

học 2019-2020 đến tháng 12/2021 sau khi trừ tiền ăn còn dư cho học sinh là 

chưa chính xác.  

- Từ tháng 01/2022 đến hết năm học 2021-2022: nhà trường đã căn cứ vào 

bảng chấm cơm, danh sách học sinh được phụ huynh xin nghỉ về nhà hàng tuần 

theo từng lớp, bảng tổng hợp số lượng học sinh về nhà ngày thứ 7, chiều chủ 

nhật ở lại trường học để chi trả tiền học bổng sau khi trừ tiền ăn còn dư cho học 

sinh. 

11.2. Về nội dung: học sinh “tự nguyện” mua dụng cụ lao động 

Qua xác minh năm học 2020-2021 đã được nhà trường phát Phiếu số 1 

(Các khoản thu thỏa thuận phục vụ trực tiếp cho học sinh) cho phụ huynh học 

sinh và đã có chữ ký của phụ huynh học sinh, trong đó có nội dung mua dụng cụ 

lao động, số tiền thu chi cụ thể:  

+ Số tiền thu: 18.720.000 đồng 

+ Số tiền chi: 18.420.000 đồng 

+ Số tồn: 300.000 đồng. 

Như vậy, nhà trường đã thực hiện việc thu thỏa thuận theo đúng quy định, 

tuy nhiên Sai sót là: nhà trường thu tiền quỹ mua dụng cụ lao động cho học sinh 

nhưng trên thực tế có 02 nội dung chi không đúng mục đích, cụ thể: mua máy 

hàn, máy mài phục vụ sửa cơ sở vật chất, số tiền 4.500.000 đồng; thay đất bồn 

hoa và đào hố trồng cây, số tiền 7.500.000 đồng. 

11.3. Về nội dung: không chi 12% số thu từ dạy thêm cho đầu tư cơ sở 

vật chất theo quy định  

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy nhà trường không tổ chức dạy thêm, học 

thêm mà tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. 

12. Nội dung 12 

Nội dung này là những nội dung mà “người tố cáo” tóm tắt các sai phạm 

của ông Nguyễn Văn Nam theo 11 nội dung nêu trên; kết quả kiểm tra xác minh 

11 nội dung như đã nêu trên, cụ thể: 

12.1. Nội dung tố cáo: Nội dung này được xác minh tại Nội dung 4 Kết 

luận này. 

12.2. Nội dung tố cáo: Nội dung này được xác minh tại Nội dung 9 Kết 

luận này. 

12.3. Nội dung tố cáo 12.3 

Nội dung tố cáo: Vi phạm đạo đức nghề nghiệp: Nội dung này đã được 

xác minh tại Nội dung 1, nội dung 2 của Kết luận này. 
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Nội dung tố cáo: Vi phạm lối sống, tác phong: Nội dung này đã được xác 

minh tại Nội dung 1 của Kết luận này. 

Nội dung tố cáo: Không giữ gìn, bảo về truyền thống đạo đức nhà giáo, 

hút thuốc nơi công sở:  

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy: Không có căn cứ, minh chứng về việc 

ông Nguyễn Văn Nam có biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật như đơn tố cáo 

nêu trên. Nội dung tố cáo này chỉ là ý kiến cá nhân của người tố cáo. Tuy nhiên, 

ông Nguyễn Văn Nam đã không chấp hành tốt quy định “Không hút thuốc nơi 

công sở”. 

12.4. Nội dung tố cáo 12.4 

Theo Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định quy trình 

xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Quy định tại Điều 15. 

Xử lý Đơn tố cáo với Đảng viên: “Đơn tố cáo đối với đảng viên vi phạm điều lệ 

đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng 

được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của Đảng” 

Nội dung đơn không thuộc thẩm quyền của Đoàn kiểm tra, xác minh. 

Kiến nghị chuyển nội dung này về cơ quan thẩm quyền xử lý (Huyện ủy huyện 

Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông). 

12.5. Nội dung tố cáo 12.5 

Nội dung tố cáo: Nội dung này được xác minh tại Nội dung 10 Kết luận 

này. 

12.6. Nội dung tố cáo 12.6:  

Nội dung tố cáo: Vi phạm điểm c, khoản 1, Điều 162: Tội buộc công 

chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật. 

Tại thời điểm xác minh ngày 22/9/2022, Sở GDĐT đang xem xét về Hồ 

sơ đề nghị thẩm định đối tượng tinh giản biên chế đối với “người tố cáo” tại Tờ 

trình số 20/TTr-PTDTNTDRL ngày 15/8/2022 của Hiệu trưởng Trường 

PTDTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp.  

Do đó nội dung tố cáo “Vi phạm điểm c, khoản 1, Điều 162: Tội buộc 

công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật” sai. 

Nội dung tố cáo: Vi phạm điểm b, khoản 1 và điểm b, khoản 2, Điều 156:  

Qua kiểm tra, xác minh, việc đánh giá, xếp loại viên chức đối với “người 

tố cáo” và các minh chứng do cá nhân “người tố cáo”  cung cấp, cho thấy: 

Không có căn cứ, minh chứng về việc Ông Nguyễn Văn Nam vi phạm điểm b 

khoản 1 Điều 156, đó là: “b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ 

quan có thẩm quyền.” và không có căn cứ, minh chứng về việc ông Nguyễn Văn 

Nam vi phạm điểm b khoản 2 Điều 156, đó là: “b) Lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn;”. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của “người tố cáo”. 
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Qua kiểm tra, xác minh không đủ căn cứ, minh chứng để khẳng định ông 

Nguyễn Văn Nam vi phạm các quy định của pháp luật như “người tố cáo” nêu. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÁC ĐỊNH CÓ HAY KHÔNG CÓ 

HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT 

Căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật 

được ghi trong Phụ lục 02 kèm theo Kết luận này. 

III. KẾT LUẬN 

1. Nội dung tố cáo 1:  

- Nội dung tố cáo 1.1. nội dung này được xác minh tại nội dung 1.2; 1.3; 

1.4 của nội dung tố cáo 1. 

- Nội dung tố cáo 1.2: Nội dung tố cáo này tố cáo sai  

Việc tố cáo sai trách nhiệm thuộc về người tố cáo. 

- Nội dung tố cáo 1.3: Nội dung tố cáo này có phần đúng, có phần sai: 

Phần đúng là: Năm học 2021-2022, ông Nguyễn Văn Nam đánh giá, xếp 

loại người tố cáo ở mức độ Hoàn thành tốt nhiệm vụ xuống Hoàn thành nhiệm 

vụ.  

Phần sai là: Trong Biên bản cuộc họp 13/11/2021 không có nội dung về 

việc sử dụng điện thoại tại hội nghị viên chức của nhà trường để hạ thi đua của 

giáo viên, nội dung này. 

- Nội dung tố cáo 1.4: Nội dung tố cáo này có phần đúng, có phần sai: 

Phần đúng: Năm học 2021-2022, việc đánh giá xếp loại người tố cáo 

Hoàn thành nhiệm vụ là chưa đúng với Nghị định 90/NĐ-CP, do đó không có cơ 

sở để họp xét tinh giản biên chế. 

Phần sai: Nhà trường tổ chức họp xét đề nghị tinh giản biên chế là đúng 

quy định (do viên chức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm 

vụ 02 năm liên tục) trước khi nộp hồ sơ về cấp có thẩm quyền thẩm định đối 

tượng tinh giản biên chế. 

- Nội dung tố cáo 1.5: Nội dung tố cáo này tố cáo sai. 

2. Nội dung tố cáo 2: Nội dung tố cáo này có phần đúng, có phần sai: 

Phần đúng là: Ông Nguyễn Văn Nam không trực tiếp giảng dạy nhưng 

vẫn nhận tiền đứng lớp. 

Ông Nguyễn Văn Nam nhờ giáo viên Nguyễn Thành Chung “tự nguyện” 

dạy giùm môn Công nghệ khối lớp 11 mà không thông qua quản lý chuyên môn 

của nhà trường 

Phần sai: Trong học kỳ I của năm học 2019-2020, 2020-2021, ông 

Nguyễn Văn Nam thực hiện việc giảng dạy môn Công nghệ khối lớp 11 theo 

phân công của nhà trường.  
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Ông Nguyễn Văn Nam không trục lợi tiền tập thể, bóc lột sức lao động 

của đồng nghiệp cấp dưới. 

3. Nội dung tố cáo 3: Nội dung tố cáo này có phần đúng, có phần sai: 

Phần đúng: Việc quản lý tài chính liên quan đến tiền ăn học sinh hàng 

tháng chỉ do Hiệu trưởng và Quản lý nhà ăn thực hiện là chưa đảm bảo khách 

quan và minh bạch.  

Sai sót trên trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng và 

ông Tôn Đức Hoàn, quản lý nhà ăn. 

Phần sai: Ông Nguyễn Văn Nam phân công nhiệm vụ cho ông Tôn Đức 

Hoàn làm công tác Quản lý nhà ăn đúng với Quyết định tuyển dụng. 

Ông Nguyễn Văn Nam không ban hành Quyết định giao cho Ông Tôn 

Đức Hoàn làm kế toán nhà ăn. 

4. Nội dung 4 

- Nội dung 4.1: Nội dung tố cáo này tố cáo sai. 

Tuy nhiên, nhà trường còn để xảy ra thiếu sót: trong Biên bản họp hội 

đồng sư phạm; Biên bản họp liên tịch; Biên bản họp chuyên môn có một số văn 

bản đã được nhà trường triển khai nhưng không ghi đầy đủ số, ngày, trích yếu 

nội dung của văn bản. 

Thiếu sót trên trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng 

và bà Hoàng Hoa Thúy, Thư ký Hội đồng. 

- Nội dung 4.2: Nội dung tố cáo là tố cáo có phần đúng, có phần sai, có 

phần không có căn cứ, minh chứng để kết luận là đúng hay sai. 

Phần đúng: Ông Nguyễn Văn Nam không giao Biên bản xét tinh giảm 

biên chế giáo viên cho người có liên quan. 

Việc ông Nguyễn Văn Nam không giao Biên bản xét tinh giảm biên chế 

giáo viên cho người khiếu nại khi được người khiếu nại yêu cầu là sai so với quy 

định tại các điểm d, đ khoản 1 Điều 12; điểm đ khoản 2 Điều 14 Luật Khiếu nại 

năm 2011. 

Phần sai: Ông Nguyễn Văn Nam không giao Biên bản giải quyết khiếu 

nại cho người có liên quan (trong hồ sơ giải quyết khiếu nại là: Biên bản làm 

việc số 01/BB-TTND ngày 02/6/2021 về việc xác minh nội dung khiếu nại; Biên 

bản đối thoại với người khiếu nại, ngày 04/6/2021).  

Tuy nhiên, việc người được phân công chủ trì đối thoại, người ghi biên 

bản không ghi rõ số lượng “Biên bản đối thoại với người khiếu nại” được lập; 

không bàn giao “Biên bản đối thoại với người khiếu nại” cho người người khiếu 

nại là sai so với quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Khiếu nại.   
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Sai sót trên trách nhiệm chính thuộc về bà Đoàn Thị Thành Lý, Chủ tịch 

Công đoàn và bà Hoàng Hoa Thúy, Thư ký Hội đồng; trách nhiệm liên đới 

thuộc về ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng. 

Phần không đủ căn cứ, minh chứng để kết luận là đúng hay sai: Ông 

Nguyễn Văn Nam thậm chí không cho chụp lại các văn bản kể trên. 

- Nội dung tố cáo 4.3: Nội dung tố cáo này có phần đúng, có phần sai: 

- Phần đúng: Nhà trường thực hiện công khai dự toán ngân sách và công 

khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước các năm 2019, 2020, 2021 

chưa kịp thời và chưa đầy đủ so với quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC 

và Thông tư số 90/2018/TT-BTC. Chưa thực hiện công khai tài chính theo quy 

định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT 

Phần sai: Nhà trường đã ban hành Quyết định công khai dự toán ngân 

sách các năm 2019, 2020, 2021 theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC. 

Nhà trường đã công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

các năm 2019, 2020, 2021; công bố về thu-chi các khoản tài trợ, tiền đóng góp 

theo thỏa thuận của cha mẹ học sinh tại Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và 

kế hoạch hoạt động hè 2020 tại cuộc họp cha mẹ học sinh vào cuối năm học. 

5. Nội dung tố cáo 5: Nội dung tố cáo là tố cáo có phần đúng, có phần 

sai: 

Phần đúng: nhà trường huy động tài trợ sai so với quy định tại Thông tư 

số 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân 

Sai sót trên, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu 

trưởng; trách nhiệm liên đới thuộc về bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, kế toán và bà 

Phạm Thị Chinh, Thủ quỹ. 

Phần sai: ông Tôn Đức Hoàn không liên quan đến việc thu - chi tiền huy 

động tiền chế độ học bổng của học sinh theo quy định tại Thông tư số 

16/2018/TT-BGDĐT. 

6. Nội dung tố cáo 6: Nội dung tố cáo là tố cáo có phần đúng, có phần 

sai: 

Phần đúng: Việc huy động kinh phí để thanh toán dạy tăng tiết các môn 

học trong chương trình giáo dục phổ thông vào các buổi chiều theo thời khóa 

biểu năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 không đúng quy định.   

Nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tuy nhiên không xuất phiếu thu, 

phiếu chi, không vào hồ sơ, sổ sách theo quy định của chế độ tài chính hiện 

hành. 

Sai sót trên trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Văn Nam; trách 

nhiệm liên đới thuộc về ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Hiệu trưởng và bà Phạm 

Thị Chinh, Thủ quỹ. 
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Phần sai: Nhà trường không tổ chức dạy thêm học thêm; việc học 2 

buổi/ngày không gây áp lực cho học sinh.  

7. Nội dung tố cáo 7: Nội dung tố cáo là tố cáo có phần đúng, có phần 

sai 

Phần đúng: Nhà trường huy động tài trợ không được thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT. 

- Sử dụng Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh không đúng so với quy định 

tại Khoản 3, khoản 4 Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 

22/11/2011 

 Sai sót trên, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu 

trưởng; trách nhiệm liên đới thuộc về bà Phạm Thị Chinh, Thủ quỹ. 

Phần sai: Nhà trường không thu quỹ khuyến học, tiền quỹ liên hoan chia 

tay ở các lớp cuối cấp. 

8. Nội dung tố cáo 8: Nội dung tố cáo này tố cáo sai. 

9. Nội dung tố cáo 9: Nội dung tố cáo này tố cáo sai. 

10. Nội dung tố cáo 10: Nội dung tố cáo này tố cáo sai. 

11. Nội dung tố cáo 11: Nội dung tố cáo này có phần đúng, có phần sai: 

Phần Đúng là: - Việc quản lý tài chính liên quan đến bếp ăn chưa đảm 

bảo tính khách quan, minh bạch.  

- Việc chi trả tiền học bổng từ năm học 2019-2020 đến tháng 12/2021 sau 

khi trừ tiền ăn còn dư cho học sinh là chưa chính xác.  

Sai sót trên, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu 

trưởng; ông Tôn Đức Hoàn, Tổ trưởng Tổ Quản lý chăm sóc và nuôi dưỡng học 

sinh. 

- Nhà trường thu tiền quỹ mua dụng cụ lao động cho học sinh nhưng trên 

thực tế có 02 nội dung chi không đúng mục đích. 

Sai sót trên trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng.  

Phần sai: Nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm mà tổ chức dạy 

2 buổi/ngày nên không chi 12% số thu từ dạy thêm cho đầu tư cơ sở vật chất. 

12. Nội dung tố cáo 12: nội dung này được xác minh trong 11 nội dung 

cụ thể đã nêu ở trên. 

13. Xác định trách nhiệm đối với các nội dung tố cáo 

- Các nội dung tố cáo là tố cáo đúng, có phần đúng: trách nhiệm thuộc 

về ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng và những người có liên quan (cụ thể theo 

từng nội dung tố cáo). 

- Các nội dung tố cáo là tố cáo sai, có phần sai: trách nhiệm thuộc về 

“người tố cáo”. 

https://hoatieu.vn/phap-luat/thong-tu-55-2011-tt-bgddt-133079
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IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN CẦN THỰC 

HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Xử lý về hành chính 

Xem xét, xử lý đối với Hiệu trưởng, Kế toán và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan căn cứ các tồn tại, sai sót, khuyết điểm sai phạm như Kết luận nội 

dung tố cáo đã nêu. 

2. Xử lý kinh tế 

Thu hồi số tiền phụ cấp ưu đãi đã thanh toán cho ông Nguyễn Văn Nam 

71.090.000 đồng của học kỳ II năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 và 

ông Nguyễn Văn Nam phải hoàn trả số tiền 71.090.000 đồng, nộp trả ngân sách 

nhà nước theo qui định. 

3. Kiến nghị đối với Huyện ủy huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

Xử lý nội dung đơn theo nội dung 12.4. chuyển về Huyện ủy huyện Đắk 

R’Lấp, tỉnh Đắk Nông xử lý theo thẩm quyền về Tố cáo trong Đảng. 

4. Kiến nghị Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo 

4.1. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính: 

Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo và tổ chức thu hồi số tiền phụ cấp ưu đãi đã 

thanh toán cho ông Nguyễn Văn Nam 71.090.000 đồng của học kỳ II năm học 

2019-2020 và năm học 2020-2021. 

4.2. Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục 

trung học - Quản lý chất lượng: Tham mưu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

chỉ đạo cá nhân và bộ phận liên quan đến các sai phạm theo nội dung đơn tố cáo 

tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm theo quy định. 

4.3. Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính: Tham mưu Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo xem xét, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý đối với ông Nguyễn Văn 

Nam vì đã để xảy ra sai sót theo nội dung đơn tố cáo. 

5. Yêu cầu trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp 

5.1. Xem xét và tổ chức lại việc đánh giá, xếp loại viên chức năm học 

2021-2022 đối với cá nhân người tố cáo. 

5.2. Thực hiện hoàn trả ngân sách số tiền phụ cấp ưu đãi đã thanh toán 

cho ông Nguyễn Văn Nam 71.090.000 đồng của học kỳ II năm học 2019-2020 

và năm học 2020-2021. 

5.3. Tổ chức kiểm điểm cá nhân, bộ phận liên quan vì đã để xảy ra những 

sai phạm theo nội dung đơn tố cáo. 

5.4. Phối hợp với với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các đoàn thể trong 

nhà trường tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chế độ tiền ăn học sinh 

hàng tháng đối với chất lượng bữa ăn nội trú và phần chi trả lại cho học sinh 

hàng tháng theo quy định. 
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5.5. Tăng cường công tác quản lý hoạt động pháp chế trong nhà trường, 

chú trọng giáo dục pháp luật đối với viên chức người lao động sống và làm việc 

theo Hiến pháp và pháp luật. 

5.6. Có biện pháp khắc phục những sai sót, thiếu sót như Kết luận đã nêu, 

thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về Sở 

Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Sở). 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ông Nguyễn Văn Nam - Hiệu 

trưởng Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp; cá nhân người tố 

cáo; các tổ chức, cá nhân thuộc Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Đắk 

R’Lấp; trưởng các phòng, ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Kết luận này./. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ GDĐT; 

- Thanh tra tỉnh Đắk Nông; 

- Huyện ủy huyện Đắk R’lấp; 

- UBND huyện Đắk R’lấp; 

- Các phòng, ban thuộc Sở; 

- Trường PT DTNT THCS và THPT huyện 

Đắk R’lấp; 

- Ông Nguyễn Văn Nam; 

- Người tố cáo; 

- Lưu: VT, TTr, hồ sơ. H. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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