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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
     V/v chuyển đơn của phụ huynh học   
     sinh trường THPT Phan Bội Châu

         #DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.

          Ngày 21/12/2021, Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam nhận được đơn khiếu nại 
của ông Lê Văn Tâm (không có địa chỉ người gửi đơn), đại diện tập thể phụ huynh 
trường THPT Phan Bội Châu.

Đơn có nội dung: Hiệu trưởng và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường 
THPT Phan Bội Châu chưa thực hiện khắc phục, sửa chữa những tồn tại theo nội 
dung Kết luận thanh tra số 133/KL-SGDĐT ngày 30/01/2020 của Sở Giáo dục và 
đào tạo về việc thanh tra hành chính Trường THPT Phan Bội Châu và tiếp tục lạm 
thu nhiều khoản thu (Hội phí: 180.000 đồng/1 học sinh, chi trả lương 2 quản sinh 
nhà vệ sinh: 120.000 đồng/ 1 học sinh, hoạt động đoàn và công trình Thanh niên: 
35.000 đồng/ 1 học sinh) trái với quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT 
ngày 22/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha 
mẹ học sinh.

Sau khi xem xét nội dung đơn và các hồ sơ kèm theo, căn cứ quy định tại Điều 
20 của Luật Khiếu nại và Khoản 3, Điều 12 của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT 
ngày 22/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính chuyển đơn đến Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam để xem xét giải quyết theo thẩm 
quyền./.

(Có bản photo đơn khiếu nại kèm theo)

Nơi nhận:                   KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                        PHÓ GIÁM ĐỐC
- BGĐ Sở;
- Lưu VT, TTr.

                                                         #ChuKyLanhDao
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