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Số: 95/UBND-XD 

V/v cho ý kiến Kế hoạch vận động  

tài trợ năm học 2020-2021 của  

Trường Mầm non Hà Huy Tập 

Phường Hà Huy Tập, ngày 17 tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  Trường Mầm non Hà Huy Tập. 

 

UBND phường Hà Huy Tập nhận được Tờ trình số 104/TTr-MN ngày 

25/8/2020 về việc xin ý kiến Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021 của 

Trường Mầm non Hà Huy Tập; Thực hiện công văn số 5027/UBND-VX ngày 

31/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý 

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

sở kiểm tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất của phường và xem xét nội dung Kế 

hoạch số 103/ KH–MN ngày 25/8/2020 về việc vận động tài trợ năm học 2020-

2021 của Trường Mầm non Hà Huy Tập, UBND phường Hà Huy Tập có ý kiến 

như sau: 

1. Đồng ý các nội dung trong Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021 

của Trường Mầm non Hà Huy Tập gồm các hạng mục: Cải tạo, sửa chữa hội 

trường, phòng vi tính làm phòng học; Sơn hàng rào, cổng phụ, hàng rào sắt cổng 

chính; Sửa chữa nền hành lang và các phòng học bị bong tróc; Sửa chữa sân trường 

bị đọng nước; Chống thấm sảnh, cầu thang, nhà vệ sinh nhà học 2 tầng và sửa chữa 

nhà bếp; Sửa chữa khóa cửa các lớp học. 

2. Giao Trường Mầm non Hà Huy Tập trình phòng Giáo dục đào tạo thành 

phố phê duyệt Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021 để tổ chức thực hiện 

quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo đúng quy 

định hiện hành nhằm đáp ứng trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo 

dục năm học 2020-2021./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, TT HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Chủ tịch UBMTTQ phường; 

- Trường MN Hà Huy Tập; 

- Công chức: ĐC-XD, Tài chính-Kế toán; 

- Lưu: VP.UBND 
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