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V/v báo cáo tình hình tài chính
của Trường Cao đẳng Cộng đồng
Đồng Tháp năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
2113/VPUBND-KT ngày 14/9/2020 về việc tình hình tài chính của Trường Cao
đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.
Ngày 15/9/2020, Sở Tài chính đã tiến hành kiểm tra tình hình tài chính tại
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (có Biên bản kèm theo); đồng thời,
trên cơ sở báo cáo về tình hình tuyển sinh của Trường Cao đẳng Cộng đồng tại
Văn bản số 52/BC-CĐCĐ ngày 30/9/2020, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh như sau:
1. Về tình hình tài chính:
Theo báo cáo tình hình chi tiết tài chính của Trường Cao đẳng Cộng đồng
đến thời điểm ngày 15/9/2020, Sở Tài chính ghi nhận số liệu như sau:
a) Tình hình thu - chi từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/9/2020:
- Tổng số thu là: 25.492.025.000 đồng (trong đó: doanh thu hoạt động
SXKD, dịch vụ là 12.107.650.000 đồng; thu hoạt động do NSNN cấp là
13.384.375.000 đồng).
- Tổng số chi là: 25.556.937.000 đồng (trong đó: nguồn ngân sách nhà nước
cấp là 13.384.375.000 đồng (chi lương từ tháng 01 đến 06/2020 và một phần
lương của tháng 09/2020); chi từ nguồn hoạt động SXKD, dịch vụ là
12.172.562.000 đồng (chi lương tháng 7, 8, một phần lương của tháng 9 và các
hoạt động thường xuyên tại đơn vị)).
- Chênh lệch thu – chi đến ngày 15/9/2020: thiếu là 64.912.000 đồng
(=25.492.025.000 đồng - 25.556.937.000 đồng).
b) Dự kiến tình hình thu – chi từ ngày 16/9/2020 đến ngày 31/12/2020:
- Tổng nguồn thu SXKD, dịch vụ dự kiến thu là 2.174.500.000 đồng.
- Số dư từ các nguồn quỹ của đơn vị là: 7.750.506.372 đồng.
- Tổng số chi là: 14.812.998.000 đồng (trong đó: chi lương tháng 10, 11,
12 là 6.300.000.000 đồng; chi các hoạt động từ tháng 9 đến tháng 12/2020 là
8.512.998.000 đồng).
- Chênh lệch thu – chi dự kiến của đơn vị: thiếu là 4.887.991.628 đồng
(=2.174.500.000 đồng + 7.750.506.372 đồng - 14.812.998.000 đồng).

c) Vậy, tổng cộng kinh phí của đơn vị thiếu đến cuối năm 2020 là:
4.952.903.628 đồng (= 64.912.000 đồng + 4.887.991.628 đồng).
(Đính kèm biên bản và báo cáo tình hình thu - chi của đơn vị).
2. Nguyên nhân:
a) Do sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng Nghề vào Trường Cao đẳng Cộng
đồng, số lượng đội ngũ giảng viên tăng lên, kéo theo việc chi lương và các
khoản phụ cấp theo lương tăng (bình quân quỹ lương khoảng 2.100.000.000
đồng/tháng); trong khi đó, số lượng giảng viên chưa phù hợp so với các ngành
nghề đào tạo tại trường (thừa, thiếu cục bộ).
b) Do tình hình tuyển sinh tại Trường trong thời gian qua chưa đạt hiệu
quả:
- Số lượng tuyển sinh thực tế đạt thấp so với chỉ tiêu được giao, cụ thể:
+ Năm 2019, tuyển sinh trình độ Cao đẳng so với chỉ tiêu giao là 517/860
học viên (chiếm tỷ lệ 53,76%); trình độ Trung cấp so với chỉ tiêu giao là
500/675 học viên (chiếm tỷ lệ 74,07%).
+ Năm 2020, tuyển sinh trình độ Cao đẳng so với chỉ tiêu giao là 457/850
học viên (chiếm tỷ lệ 60,11%); trình độ Trung cấp so với chỉ tiêu giao là
439/650 học viên (chiếm tỷ lệ 74,07%).
Thêm vào đó, tình hình tuyển sinh thực tế năm 2020 tiếp tục giảm nhiều
hơn so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể: trình độ Cao đẳng chỉ đạt 457/517 học
viên (chiếm tỷ lệ 88,39%), trình độ Trung cấp chỉ đạt 439/500 học viên (chiếm
tỷ lệ 87,8%).
- Trong thời gian đào tạo, số lượng học sinh bỏ học vẫn còn diễn ra; các
ngành, nghề đào tạo theo nhu cầu xã hội nhưng tuyển sinh không đủ số lượng để
mở lớp; sự cạnh tranh trong công tác tuyển sinh giữa các trường ngày càng gay
gắt; do tâm lý chung của học sinh là muốn vào đại học để dễ tìm việc làm sau
khi tốt nghiệp...
c) Do chi phí đào tạo, giảng dạy chưa phù hợp với số thu học phí: các mã
ngành đào tạo tuyển sinh ít so với chỉ tiêu giao nhưng Trường vẫn mở lớp để
duy trì mã ngành đã đăng ký với Tổng Cục dạy nghề; các hạng mục cho chí phí
đào tạo tăng như: vật tư thí nghiệm, thực hành; chi phí đưa đón học sinh, sinh
viên đi thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp tăng trong khi kinh phí đặt hàng
đào tạo do Ngân sách nhà nước cấp không tăng.
3. Kiến nghị, đề xuất:
Từ tình hình thực tế nêu trên, Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh
như sau:
a) Cho phép Trường Cao đẳng Cộng đồng được sử dụng số dư các nguồn
quỹ hiện có và nguồn thu dự kiến của Trường, với số tiền khoảng:
9.925.006.372 đồng (=2.174.500.000 đồng + 7.750.506.372 đồng) để chi lương
tháng 10 và các hoạt động thường xuyên của Trường từ nay đến cuối năm.

b) Chấp thuận cho Trường Cao đẳng Cộng đồng tạm ứng ngân sách cấp
tỉnh, với số tiền: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), để chi lương tháng 11và
12/2020, nhằm ổn định tư tưởng của cán bộ, viên chức, nhân viên tại Trường
được an tâm công tác, giảng dạy, hỗ trợ Trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nguồn kinh phí tạm ứng: trước mắt, sử dụng từ nguồn tồn quỹ ngân sách
cấp tỉnh năm 2020. Sở Tài chính sẽ theo dõi, nhắc nhở đơn vị hoàn trả tạm ứng
ngân sách theo đúng quy định.
c) Chỉ đạo Trường Cao đẳng Cộng đồng:
- Xây dựng phương án, lộ trình hoàn trả tạm ứng ngân sách cấp tỉnh, báo
cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính để theo dõi, quản lý.
- Chủ động kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy, nhân sự của Trường, các ngành,
nghề đào tạo sao cho phù hợp với ưu thế đào tạo của Trường và nhu cầu phát
triển của xã hội; đồng thời, xây dựng đề án khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở
vật chất, trang thiết bị, tài sản hiện có của Trường, nhằm tăng nguồn thu đảm
bảo nguồn chi lương và hoạt động tại đơn vị trong thời gian tới.
Trên đây là báo cáo của Sở Tài chính về tình hình tài chính của Trường
Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý
kiến./.
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