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UBND QUÄN LONG BIÊN 
TRUONG MN DÓ THI VIET HUNG 

CONG HOÀ X HOI CHÜ NGH*A VIET NAM 

Doc lap-Tu do-Hanh phúe 
S: MJQD-MNÐTVH Long Biên, ngày ,A tháng 9 n�m 2022 

QUYÉT DINH 
(Vê vige ban hành quy ché quän lý tài sån công trurÝng hÍe 

n�m hÍc 2022-2023) 

TRUÒNG MÀM NON DÔ TH. VIÆT HUNG 

Can cú Luât ngân sách só 83/2015/QH13 ngày 16/12/2015 cça Quóc Hoi; 

Can ct Luât quán lý, s* dung tài sàn công só 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 
6 n�m 2017 cua Quóc HÙi; NghË dinh só 151/2017/NÐ-CP ngày 26/12/2017 cua 
Chinh phi quy dinh chi ti¿t Luat quån y, su dung tài sán cóng; Thông tu só 
144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 cua BÙ tài chinh huóng dán mÙt só nÙi dung 
cua Nghi dinh sô 151/2017/NÐ-CP ngày 26/12/2017 cua Chinh phi; 

Can cu Thông tu só 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 cua BTC vê viÇe 
huóng dán chê dÙ báo cáo cong khai sú dung tài sån Nhà nuóe; 

C�n cu Thong tu 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cua BÙ tài chinh huóng 
dan ve cong khai ngân sách dôi vÛi don vi de toán NS, tó chiic ngân sách duge 
nhà muóc hô tro; Thông tu só 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cua BÙ tài chinh 

sia doi bo sung mÙt só dieu cça Thong tu 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; 
C�n cu Thong tu só 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 cua BÙ GD&ÐT 

ban hành qy chê thuc hiÇn công khai dôi vÛi co sß GD&ÐT thuÙc hÇ thóng GD 

quoc dân; 
C�n cu Ké ho¡ch sô l5/KH-MNÐTVH ngày l1/5/2022 cua truong mâm i 

Do Thi Viêt Hung ve Ké hogch thpe hiÇn �e án truong chât hagng cao näm hoc 
2022 - 2023; 

MA 

Can cú tinh hinh thuc te cua nhà truong 

QUYÈT DINH 
DiÁu 1; Ban hành kèm theo Quyét dËnh này Quy chÃ quan lý tài sån công 

trong nhà truÝng n�m hÍc 2022 -2023. 

Dieu 2: Các �ông chí trong Ban giám hiÇu; Chu tich công �oàn; TTND; To 
truong chuyên môn, nhân viên båo vÇ, To truóng to nuõi, v�n phóng và toàn thë 

CBGVNV trong truong có trách nhiÇm thi hành quyêt djnh này/. 

Noi nhan 
- Nhu diêu 2: dê t/h 
- Luru VP 

THiEERUÖNG 
MAM NON 

THI 
VIET HUNG 

AR 
bran Bhi Hodng lim 



UBND QU LONG BIÊN 

TRUONG MN DÓ THI VIET HUNG 
cONG HOA X� HOI CHU NGH*A VIÆT NAN Doc lâp-Tu do-Hanh phúc 

QUY CHÉ QUAN LÝ TÀI SÁN CÔNG 
TRUONG MÂM NON DO TH. VIET HUNG 

LOI NÓI DÀU 

Quy chê tài sån công trong nhà trurÝng nh�m phát huy quyên làm chit e 
dung triêt dÃ tài sån công mà câp trên, truròng �áâu tu, làm phát huy tinh thàn, tách 
nhiem bào quàn, giï gin tài sån công. M·t khác nh�m t¡o diêu kiÇn làm viêc tr 
nh¥t cho CBGVNV, �Ùng viên séc m¡nh vê tinh thân, t�ng cuong �oàn k¿t trone 
tap the nhà trurong góp phân nâng cao chät lugng giao dsuc nhá trurong. 

NHjNG C�N CÚ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 
QUAN LÝ SÚ DUNG TÅI SÁN CONG CUA TRUONG HOC 

C�n c Luat ngán sách só 83/2015/QH13 ngày 16/12/2015 cia Quóc Hi: 

Can ct Luat quan b, stt dung tài sán cóng só 15/2017/OH14 ngày 21 tháng 
6 n�m 2017 cua Quóc HÙi; NghË dinh só 151/2017/NÐ-CP ngy 26/12/2017 cua 
Chinh phi quy dinh chi ti¿t Lut quàn ly, siè dung tài san công: Thông tu so 
144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 cua BÙ tài chính huóng dán mot só nÙi dung 
cia Nghi dinh só 151/2017/NÐ-CP ngày 26/12/2017 cua Chinh phi; 

Can ciu Thóng tu sÑ 89/2010/7T-BTC ngày 16/6/2010 cua BTC vé viÇc 
huóng dán chê dÙ báo cáo công khai stt dung tài sän Nhà maóe; 

C�n ct Thoông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cça BÙ tài chinh huóng 
dan ve cong khai ngân sách �ói vÛi �on vi du toán NS, tó chúc ngán sách �roe 
nhà nuóe hô tro; Thông tu só 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cua BÙ tài chinh 

sira dói bó sung mÙt sô diéu cça Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/201 
C�n cu TT só 36/2017/TT-BGDÐT ngày 28/12/2017 cua Bô GD&DT bar 

hành QC thuc hiÇn công khai dói vói CSGD&�T thuÙc hÇ thóng GD quóc aan, 
C�n cu Ké hoach só 15/KH-MNÐTVH ngày 11/5/2022 cua truong man in 

Do ThË ViÇt Hung ve Ké hogch thyc hiÇn �ê án truong chát hugng cao nam 

2022 - 2023; 

Nay ban hành "Quy ché dân chù công khai tài chinh và quán lý sit dung 

san cóng cua truòng hoc" nh�m phát huy quyèn làm chù cça cán bÙ, giao vi 
nhân viên trong xây dång nhà truÝng trong s�ch vïng m¡nh. 

Vien, 
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CHUONG I 

cONG KHAI TÀAI CHÍNH 

DiÁu 1: NÙi dung công khai 
1.1. Công khai theo Thông tu 36/2017/TT-BGD&ÐT ngày 28/12/2017 cia 

BÙ Giáo duc và �ào tao. 

a) Tinh hinh tài chính cça co sÝ giáo dåc: 

Công khai tâi chính theo các v�n bàn quy dËnh hiÇn hành vê quy chê công 
khai tài chiính �ôi vÛi các câp ngân sách nhà nuóc, các don vi dir toân ngän sach, 
các to chúc dugc ngân sách nhà nuóe hô trg, các dy án dâu tu xây dång co b£n có 

su dung vôn ngân sách nhà nuóc, các doanh nghiÇp nhà nuóc, các quý có nguôn të 

ngân sách nhà nuóc và các quù có nguôn të các kho£n �óng góp cua nhân dân và 

các v�n bån huÛng dân vê công khai ng�n sách �ôi vÛi �on vi dår toan ngan sach, 

to chúc dugc ngân sách nhà nuóc hô trã. Thrc hiÇn niem yêt các biëu mau cong 
khai dur toán, quyêt toán thu chi tài chính theo các v�n bän quy �inh hiÇn hành vë 

công khai quàn lý tài chính. 

b) Hoc phí và các kho£n thu khác tr nguoi hÍc: múc thu hoc phí và các 
khoàn thu khác theo tëmg n�m hÍc và då kiên cho 2 n�m hoc tiêp theo. 

c) Các khoàn chi theo tëmg n�m hÍc: các khoàn chi luong, chi bõi duõng 
chuyên mon, chi hÙi hop, hÙi thào, chi tham quan hoc tp trong nuóc và nuóc 
ngoài; muc thu nhp h�ng tháng cça giáo viên và cán bÙ quàn lý (múc cao nhât, 
binh quân và thp nh¥t),; míc chi thurong xuyên/1 hÍc sinh; chi dâu tu xây dyng, 
sra chïa, mua s�m trang thiet bË. 

d) Chinh sách vä k¿t quå thrc hiÇn chính sách hång n�m vê trg câp và miën, 
giam hoc phi dôi vÛi ngudi hÍc thuÙc diÇn dugc huóng chinh sách x� hÙi. 

d) Két quá ki�èm toán (n¿u có): thrc hiÇn công khai két quà kiÁm toán theo 
quy dinh t¡i các v�n bàn quy �Ënh hiÇn hành vê công khai kêt quå kiêm toán và kêt 

quå thuc hiÇn kêt luân, kiên ngh/ kiêm toán cça Kiêm toán Nhà nuóc. 

1.2. Cóng khai theo Thông tu sÑ 61/2017/TT-BTCI5 tháng 6 n�m 2017 cua 
Bo Tài chinh huóng dán vé cóng khai ngân sách doi vÛi don vi de toán ngán 
sách, tó chiúc duoc ngán sách nhà nuóc hô trg và Thông tu sô 90/2018/TT-BTC 

ngàay 28/9/2018 cüa BÙ tài chinh sia dôi bó sung mot só diéu cua Thông e 

61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; 

-Công khai kinh phí ngân sách nhà nuróc hö trg: 

+Công khai då toán thu - chi ngân sách nhà nuóc hÑ trg, ké cà phàn diÁu 
chinh giám ho·c bô sung (nêu có) dã duge câp có thâm quyên giao và nguôn kinh 

phí khác. 

+Công khai só liÇu và thuyêt minh tinh hình thyc hiÇn då toán ngân sách 
nhà nuóc hô trã (quý, 6 tháng, n�m) (theo Mâu biêu só 06 ban hành kèm theo 

Thong tu 90): 
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Công khai thuyêt minh tinh hinh thuc hiÇn då toán ngan sach nhà nuóc (quý, 
6 tháng, n�m) �ã duoe phê duyÇt. 

Công khai sô liÇu thåc hiÇn då toán ngân sách nha nuóc (quý, 6 tháng, n�m) 

dã duge phê duyÇt (theo Mau biéu só 07 ban hành kèm theo Thong tu 90). 

+Công khai quyét toán ngân sách nhà nuóc hô tro: 

Cong khai thuyêt minh quyêt toán ngân sách nhá nuóe hô tro �ã duoc cáp co 

thâm quyên phê duyêt. 

Cong khai sô liçu quyêt toán ngân sách nhà nuóe hô trg (theo Máu biêu só 

08 ban hành kèm theo Thong tu 90). 

Diêu 2: Ché �Ù báo cáo công khai ve dy toán, quyêt toán các kho£n thu 

chi cüa nhà trrong 

2.1. Báo cáo công khai du toán ngân sách nhà nuóc phái dugc thåc hiên 

chm nhât là 15 ngày, kê të ngày duoc tô chúc câp trên hoãc câp có thâm quyèn 
giao dâu n�m và �iêu chinh giàm ho·c bô sung trong n�m (nêu có). 

2.2. Báo cáo tinh hinh thåuc hiÇn du toán ngân sách nhà nuóc h�ng quý, 06 

tháng phài duoc công khai chm nhât là 15 ngày, kë tüë ngày kêt thúc quý và 06 

tháng. 
2.3. Báo cáo tinh hinh thuc hiÇn ngân sách nhà nuóc cà n�m �ugc công khai 

chm nhât là 05 ngày làm viÇc, kê të ngày don vË báo cáo tô chuc câp trên tryc 

tiep. 
2.4. Báo cáo quyêt toán ngân sách nhà nuóc phài duãc công khai chm nhât 

là 15 ngày, k�tù ngày �ugrc tò chéc cåp trên ho·c câp có thâm quyên phê duyÇt. 

CHUONG II 

cONG KHAI VÈ QUÂN LÝ, SÜ DUNG TÅI SÅN CÔNG 

Dieu 3: Noi dung công khai 
- Quá trinh mua säm, bô trí quán ly, së dång tài s£n nhà nuróc thuÙe nguon 

ngân sách câp và �ugc viÇn tro; 

- Quà biêu, t·ng cho; 

- Viçc thyc hin xir ly tài sån nhà nuóc bao gôm: dièu chuyên, thanh ly, ban, 

chuyên nhugng và các hinh thúc chuyên �ôi sö hïu khác; 

+Vói nhng �ô dùng và tài sån cça nhà truong dã hu hông, quá cu piru 
thanh lý: HÙi �ông thánh ly phái lâp biên bän, �ánh giá và chuyên giao tài san c nguÝi d�ng ký mua hoãc huý bó (néu quá hu hóng). TTND có trách nhi�m gian 

sát viÇc thành lp HÙi dông thành lý, thç tåc thanh Iý, �ánh giá tài sån thanh Iy. 
tiên hành theo dúng quy dinh. �/c kê toán có trách nhiêm ti¿n hành thù tue n 
dung quy dinh cça tai chinh vë phân khâu hao tài sån hàng n�m, thanh ly tai sa 
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hong (Nëu có), sôtiên thanh lý tài sån dó nhp vào khoán mu sám cça truÝng �de 
bô sung tài sän khác (Néêu có) 

ViÇc cho thuê tài sån (dôi vÛi các don vij dugc phép cho thuê tài sån nhà 
nuóc). 

Diêu 4: Chê �Ù báo cáo công khai tinh hinh quän lý sr dång tài sän nh£ 
nro'c 

4.1. Cong khai ché �Ù quan lý, su dung tài sán nhà nuóc 

- Hieu truong xây dång và cong bô công khai quy ché vè quan Iý., së dung 
tài sán nhà nuóc áp dång trong ph¡m vi don vi. 

- Thoi diêm công khai chm nh¥t 30 ngày kê të ngày quy chÃ nói trên có 

hieu lyc thi hành. 

4.2. Cóng khai kinh phi, ké hoach �àu te, mua s�m, trang bË tài sán nhà 
nuoc 

Can cr vào då toán ngân sách nhà nuóc duoc giao, �on vË công khai viÇc 
phan bô du toán kinh phí �âu tur, mua sám, trang bË tài sân nhà nuóc. Thoi �iÃm 
cong khai chm nhât là 30 ngày kê të ngày dy toán kinh phí �âu tu mua s¯m tài 
sån duge câp có thâm quyên phê duyÇt. 

C�n cu vào du toán ngân sách dugc giao �on vË công khai du toán, sô 
lugng, chçng lo¡i, kê ho¡ch và phuong thúc �âu tu, mua s�m, trang bË tài s£n nhà 
nuóc và kêt quå thåc hiÇn cça don vË minh. ThÝi diêm công khai chm nhât là 30 
ngày kê tië ngày viÇc mua s�m, trang bË tài sän nhà nuóc hoàn thành. 

4.3. Cong khai quan lý, siù dung tài sán nhà mróc. 

Don vi thrc hiÇn công khai: sô lugng, giá triË tài sån nhà nuóc (bao gôm 
nguyên giá và giá trË còn lai) duoc giao, hinh théc së dung, måc dích së dång. 
Thöi diem cóng khai ch�m nhât sau 30 ngày kë tir ngày kët thúc n�m duong lich. 

- Don vi duoc phép cho thuê tài sån nhà nuóc phâi thåc hiÇn công khai sÑ 

lugng, chùng logi tài sân, phuong thúc cho thuê và viÇc quàn ly, su dång các 
kho£n thu të viÇc cho thuë tài sån nhà nuóc. Thoi diêm công khai chm nhât sau 
30 ngày kê të ngày kêt thúc n�m duong lich. 

Truong hop �uge ngroi bán, nguoi cung c�p trå hoa hông, chiêt khâu hàng 
bán ho·c khuyên mäi thi phäi thåc hiÇn thông báo công khai viÇc nhn và xu lý các 
khoån này theo quy �ijnh cça pháp luât. 

4.4. Cong khai viÇc diéu chuyên, thanh lý, bán, chuyen nhnrong và các hinh 
thic chuyén doi sß hu khác dói vói tài sån nhà nuóc. 

Dinh ký hàng n�m, châm nhât sau 30 ngày kê të ngày kêt thúc n�m duong 
lich, don vi duoc giao truc tiêp quån lý sir dung tài sån phài thông báo công khai só 
lugng, chung lo¡i và giátrË tài sän diêu chuyên, nhn �iêu chuyên, tài sån thanh lý, 
tài sån bán, chuyên nhugmg, tai s£n tiêu hùy, tài sàn phài chuyên dôi hinh théc so 
hïu cing nhu công khai các kho£n thu và các chi phi liên quan theo chê dÙ quy 

dinh. 
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4.5. Cong khai viÇc quán lý, si dung các tài san äirge vi�n trg, quà biéu 
tang cho. 

Trong thoi gian 30 ngày kê tiù ngày tiêp nhn tài sán tür nguön viÇn tro, bié 

ang cho; co quan, don vi dugc nhân viÇn tro, quà bieu, tang cho phai công khai 
quyet dinh xë lý cça co quan có thâm quyên và phuong án sï dung tài sàn tai dem 

V. minh và báo cáo co quan qu£n lý câp trên theo quy dËnh. 

Diêu 5: Quy trách nhiÇm khi bàn giao tài sän 

Mua säm ho·c tiép nhn tài sån công phài có �ü các th£nh phân trong Ban 
chi d¡o Quy chê quàn lý tài sän công. 

an 

- Dom vi phäi có trách nhiÇm mo sô theo dõi tài s�n cô dinh và só công cu 
dung cu dê quan lý, giám sát viÇc sit dång, tính kh¥u hao tài sån theo quy dinh. Khi 
ban giao tài sån cho các bÙ phn, phái giao tn tay nguoi së dung, có ký nhân giao 
trách nhiÇm rõ ràng (Néu làm mát ho·c hur hong phài bõi thróng theo quy dinh) 

CHUONG III 

TÓ CHÚC THrC HIÆN 

Diêu 6: Moi ý kiên ph£n ánh, thac m�c cça cán bÙ, viên chúc, phå huynh hoc sinh �ôi vÛi tài sån nhà truong, ý kiên ph£n ánh cça cán bÙ giáo viên trong truong vë du toán, quyët toán ngân sách vå trách nhiÇm quan lý phâi dugc xem xét 
trå loi, trong thÝi gian të 10 �ên 15 ngày và thông báo công khai cho moi nguoi cùng biêt. 

Diêu 7: Cán bÙ, giáo viên, nhân viên có ý théc tiêt kiÇm, có thành tich bào 
ve tài sån, trang thiêt bË cça nhà truong... và sé dung có hiÇu quå së dugc dë nghi câp trên có thâm quyên khen thuong. 

CHU'ONG IV 
DIÈU KHOAN THI HÅNH 

Các tô chuc doàn thê, cá nhân trong nhà truong chju trách nhiÇm thåc hi�n tot quy chê quàn lý tài sån công. Thåc hiÇn tôt duçc tuyên duong khen thuong, Vi 

pham Quy chê së bË xu lý theo quy �Ënh./. 

Long Biên, ngày .4 tháng ... n�m 2022 
TMB CÖNG �OÀN T.M NHÀ TRUONG 

CHAP HAATCE 

cONG DOA 
TRUONG MAM VON. 

BD TH) VETHUNG 

UAN 

TRUGE TRUÖNG 
MAM NON 

DO THI 

VIET HUNG 



UBND QUAN LONG BIÊN 
TRUONG MN DÔ TH. vIET HUNG 

CONG HÔA X HOI CHn NGHIA VIET NAM 
Doc lp -Ty do - H¡nh phúe 

So:.1.3/QÐ-MNÐTVH 
Vv: KT BCÐ quy ché 
quan lý tài sàn công 

Long Bien, ngày1.). tháng 9 n�m 2022 

QUYÊT ÐINH 
Vê viçc KiÇn toàn Ban chi �¡o Quy chê quän lý tài sän công 

trrong hoe n�m hÍe 2022 - 2023 

Can cú Lugt ngân sách só 83/2015/QHI3 ngày 16/12/2015 cua Quóc HÙi; 

C�n ci Lut quàn lý, sit dung tài sàn cóng só 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 
6 näm 2017 cia Quóc HÙi; Nghi dinh só l151/2017/NÐ-CP ngày 26/12/2017 cua 

Chinh phiú quy dinh chi tiêt Lugt quàn ly, sit dung tài san cóng; Thôong tu só 

144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 cua BÙ tài chính hróng dân mÙt só nÙi dung 
cua Nghi �inh só 151/2017/NÐ-CP ngày 26/12/2017 cça Chinh phi; 

C�n cu Thóng tr só 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 cua BTC ve viÇc 
hróng dan chë dÙ báo cáo cong khai sit dung tài sån Nhà maóc; 

Can ct Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cua BÙ tài chinh huóng 

dan vê cóng khai ngân sách �ôi vÛi �on vË dr toán NS, tó chúc ngân sách dugc 
nhà nuóc hÑ tra; Thông tu só 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cua BÙ tài chính 
sira doi bó sung mÙt só diêu cça Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; 

C�n ci TT só 36/2017/TT-BGDÐT ngày 28/12/2017 cua BÙ GD&ÐT ban 
hanh QC thec hiÇn cóng khai �ói vÛi CSGD&ÐT thuÙc hê thong GD quóe dân; 

Can cu Ké hoach só 15/KH-MNÐTVH ngày 11/5/2022 cua truong mâm non 
Dô ThË ViÇt Hung ve Ké hogch thue hiÇn �é án truong chât luong cao n�m hoe 
2022 - 2023; 

Can ct tinh hinh thc tê cça nhà truong. 

Can cù chic n�ng, nhiÇm vu cua HiÇu trrong trromg MNÐT ViÇt Huang. 

QUYET �INH 

Dieu I: KiÇn toàn Ban chi d¡o quàn lý tài sân công trong truòng n�m hÍc 
2022 2023 gôm các �ông chí có tên sau: 

1 Trân T.Hoàng Lâm Hiçu truong Truong ban 
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2 Dang ThË LÇ Chi Phó hiçu truong Phó ban 
3 Ta Thi Thanh Vân Phó hiçu truong - CTCÐ Phó ban 

4 Dang ThË Kim Oanh To truong VP Uy vien 
5 Nguyen Thùy Linh TBTTND Uy viên 
6 Viuong Ánh Tuyét BTCD Uy viên 
7 Tran Dire Tuân Uy vien NV CNTT 

Tràn Duy Long Uy viên 8 TPCM 

9 Nguyén Anh Toàn Nhóm truong BV Uy viên 

Diêu II: Ban chi �¡o có nhiÇm vå lp kê ho¡ch và triên khai thåc hiÇn trong 

n�m hÍc 2022 2023. 

Dieu IlI: Quyét �Ënh này có hiÇu lyc të ngày ký. Các thành viên có tên trên 

chju trách nhiÇm thi hành quyêt �inh này./. 

Noi nhan: 
- Nhu dieu 1: �Ã th N TRUÖNG 

TRUONG 
- Luu VP MAM NON 

DO THI 
VIET HUNG 

1 
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I. KÉ HOACH PHÂN CÔNG NHIÆM Vr BAN CHI DAO: 
1/ D/c Trân ThË Hoàng Lâm: Trwong ban - Phy trách chung: 
Kây dyng Quy ché, k� ho¡ch quán lý së dung tài sån công. 

To chre phân công thuc hiÇn nhïng quy dinh vÁ trách nhiÇm cça tëng thành 
viên trong Ban chi d¡ao. 

- Thrc hien chê dÙ công khai dân chù nhïng tài sän cça nhà truong theo quy 
dinh cça nhà nróc. Kiên quyét �âu tranh chóng nhïng hiÇn tuong tiêu cuc, tham 
nhüng trong nhà truòng, vi ph¡m quy chê quàn lý tài s£n công trong nhà truong. 
To chéc quán triÇt tói 100% CBGVNV trong truòng thåc hiÇn nhng quy djnn 
trong Pháp lÇnh chông tham nhkng, Pháp lÇnh thrc hành tiét kiÇm. 

Huong dan, �ôn doc, kièm tra ho¡t �Ùng cça các thành viên trong viÇc thuc 
hien quy che qu£n lý tài s£n công truong hÍc và giäi quyêt kip thÝi nhïng truong 
hop mat mat, hu hóng tài sán, nhïng kiên nghË cça CBGVNV theo dúng th�m 

quyen dugc giao. 

Xây dung kë ho¡ch �âu tu CSVC cça nhà truong và các ho¡t dÙng. 

Xây dung các biÇn pháp tó chéc, kièm tra GVNV sù dång, bào quàn tài sån, 
do dùng dð choi trong nhà truóng 

2/ Các �ong chi Phó hiÇu truong-Phó ban 
- Tó chéc quán triÇt GVNV trong truÝng sù dång, bào vÇ tài sån, �ô dçng �ô 

choi. Chi d¡o tô bào vÇ phôi hop trong viÇc sça chïa, bào quàn tài sán cua nhà 

truong. 
- Phôi hãp cùng kê toán thuc hiÇn mß sô quán lý theo dõi tài sån, phân phôi 

tài sån, công cu dung cu cho các bÙ phân, giao trách nhiÇm cu thÃ �ên timg thành 
viên khi nhn tài sån. 

- Dinh ky 1 n�m ki¿m kê và bàn giao tài sån 3 lân cho các bÙ phn: tháng 8 

chuán bË vào n�m hÍc; cuôi HKI tháng 12 và cuôi HKII tháng 5 hàng n�m. 

- �inh ky 1 lân/tháng rà soát kiêm tra các lo¡i tài sån, �ô dùng �ô choi, kËp 

thoi phát hiÇn sça chïa hu höng vói các dô dùng có thê kh�c phuc duoc, vói các 
dô dùng không sit dång dugc cân lp biêen bàn thanh lý theo dúng nguyên t�c và 

quy dinh. 

- Kiên quyêt �âu tranh chông nhûng hiÇn tugng tiêu cyc, tham nhkng trong 

nhà truong, vi ph¡m quy chê qu�n lý tài s�n công trong nhà truong. 

Phoi hop tôt vói Ban chi �¡o kiên quyêt dâu tranh phòng chông nhïng vi 
pham khác �ên QC quán lý tài sån công, ký cuong nê nêp trong nhà truong và giài 

quyêt tot nhïng truong hop mât mát, hu hông tài sån. 

Chi d¡o giáo viên, nhân viên sù dång, båo quàn tôt tài sån, �ô dùng �ô choi 
duoc bàn giao. 

-Có trách nhiÇm nh�c nhÝ TIND thåe hiÇn dúng chítc n�ng và hoàn thành t¿t 

nhiem vy duçc giao. 
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2 -Ban hành QC tói các toàn thê CBGVNV|-�/c HiÇu truone 
trong nhà truong 
- Tiêp tyc theo dõi, kiêm tra, giám sát viÇc 

11,12/2022 thrc hiÇn quy chê cça các CBGVNV - Ban chi �¡o 
- �/c Chi và Ban 

3 

- To chrc kiém kê tài s£n HKI. Báo cáo KT �/c Chi và Ban 

viec su dng, b£o qun tài sån công lân I. chi dao 

KT viÇc su dång, bào quàn tài s£n công- Ban chi �¡o 

trong nhà truong. 

chi d¡o 

1->4/2023 
4 

-Kiem kê tài sån cuôi n�m - D/c Chi, Oanh và 
Ban chi dao 

Báo cáo KT viÇc su dång, bào qu£n tài- �/c Chi 
sàn công lân II. 

5 5/2023 Hop Ban chi d¡o rút kinh nghiÇm công-D/c HiÇu truöng 
viÇc các thành viên. 

Rà soát CSVC �ê xuât kê ho¡ch bô sung-�/c Vân, Chi, 
cho n�m hÍc mÛi. Phuong huóng séa chïa | Oanh và Ban chi 

trong hè. Tông kêt thrc hiÇn QC. 
- Tham muu các nÙi dung xây dung QC| - Ban chi �¡o 
phù hop tinh hinh thårc tê don vi. 
- Kin ý ki¿n các �oàn th và các to �Ã hoàn- �/c HiÇu truonmg 
chinh QC cho n�m hÍc mÛi. 

�¡o 

8/2023 
6 

Long Biên, ngày .A./..A../2022 

HNTRUÖNG 
TRUONG 

MAM NON 

DO THI 
VIET HUNG 

bran hi Koing Lám 


