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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống
giáo dục quốc dân;
Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC, ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính
hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được nhà
nước hỗ trợ;
Thực hiện Công văn số 401/PGDĐT, ngày 14/11/2017 của phòng GD&ĐT Phú
Giáo về việc báo cáo thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục.
Trường Tiểu học An Bình B báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công khai đối với
cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân từ tháng 01/2017 đến nay cụ thể như sau:
1. Công tác triển khai
Sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 09 ngày
07/5/2009 của Bộ Gíao dục và Đào tạo về quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục.
Nhà trường đã triển khai tới toàn thể cán bộ giáo viên trong hội đồng nhà trường về việc
thực hiện công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ
trưởng Bộ Gíao dục và Đào tạo theo kế hoạch công tác công khai số 15 ngày 06 tháng 9
năm 2017. Cán bộ, giáo viên trong nhà trường nắm chắc và đầy đủ về nội dung công
khai, các hình thức công khai và thời điểm công khai trong các cơ sở giáo dục.
Trường đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch số 122/KH-THABB ngày
29/6/2017 về việc công khai đối với cơ sở giáo dục.
2. Các nội dung, hình thức thực hiện công khai theo Thông tư 09
a. Nội dung công khai
* Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
- Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về tuyển sinh của trường, chương trình
giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình,
yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục, các hoạt
động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, cán bộ
quản lý và phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe
của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Theo Biểu mẫu
05).
- Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh xếp loại về phẩm chất, năng lực, tổng
hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh hoàn thành chương
trình Tiểu học (thực hiện theo Biểu mẫu 06).

- Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia:
Công khai báo cáo kết quả xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia năm 2017, Trường
đã được UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia
mức độ II vào tháng 4/2017.
* Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục
- Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, tính bình
quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp
(thực hiện theo Biểu mẫu 07).
- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên: Số lượng, chức danh có
phân tích theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (thực hiện theo Biểu mẫu 08).
* Công khai thu chi tài chính
Đơn vị thực hiện các biểu mẫu đối với đơn vị sử dụng ngân sách theo Thông tư
61/2017/TT-BTC, ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai
ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được nhà nước hỗ trợ.
b. Hình thức công khai
Niêm iết bảng tin ở gần cổng trường đồng thời đăng trên Webis của trường.
c. Thời điểm công khai
Tháng 6 năm 2017 và cập nhật vào đầu tháng 9 hay khi có thông tin mới hoặc

thay đổi.
3. Đánh giá kết quả thực hiện công khai
Đúng theo quy định của các biểu mẫu hướng dẫn và đúng thời gian cũng như hình
thức công khai.
- Đối với những nội dung chưa thực hiện công khai: Không
- Đối với những nội dung đã công khai nhưng chưa đúng quy định: Không
4. Thuận lợi, khó khăn và kiến nghị đề xuất
- Thuận lợi: Đã được PGD&ĐT và SGD&ĐT hướng dẫn cụ thể các nội dung công
khai theo quy định.
Nhà trường có đầy đủ các thông tin phục vụ cho công tác công khai tại trường cũng
như việc báo cáo cấp trên.
Được sự đồng tình ủng hộ của CBGV, các bậc phụ huynh học sinh cũng như các
tầng lớp nhân dân quan tâm đến chất lượng giáo dục của nhà trường.
- Khó khăn: Không
- Kiến nghị: Không
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công khai theo Thông tư số 09 của Trường
Tiểu học An Bình B từ tháng 01/2017 đến nay ./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT;
- Lưu VT.

2

3

