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Chƣơng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
I. Căn cứ xây dựng Điều lệ Quỹ học bổng
1. Cơ sở pháp lý:
- Căn cứ đường lối xã hội hóa giáo dục của Đảng và nhà nước, của ngành
GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay;
- Căn cứ kết quả Hội nghị của HĐSP nhà trường ngày 25 tháng 09 năm
2020 về việc xây dựng Quỹ học bổng “Hải Thượng Lãn Ông”.
2. Cơ sở thực tiễn:
- Trường THPT Lê Hữu Trác nằm trong khu vực kinh tế xã hội khó khăn,
có tuyển sinh đầu vào thấp nhưng thực tế cho thấy hằng năm có nhiều học sinh
có tinh thần, ý chí nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập; đạt kết quả cao
trong các kì thi học sinh giỏi các cấp và đặc biệt là kì thi TN THPT, tuyển sinh
vào đại học cuối khóa.
- Được sự quan tâm hỗ trợ tích cực từ cựu học sinh các khóa và các nhà
hảo tâm trong toàn xã hội và địa phương trên địa bàn trường đóng.
- Các mức hỗ trợ, khen thưởng dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, có thành tích cao trong học tập hiện nay của nhà trường còn khiêm
tốn do nguồn kinh phí của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn.
II. Mục đích-Yêu cầu
1. Mục đích.
- Phát hiện, hỗ trợ kịp thời các đối tượng là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn có tinh thần vượt khó, vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập.
- Động viên, khuyến khích các em học sinh có thành tích cao trong học
tập; trong các kì thi học sinh giỏi các cấp, thi tuyển sinh đại học và tốt nghiệp
THPT hàng năm.
- Đáp ứng lòng mong mỏi và tâm huyết xây dựng nhà trường của các thế
hệ học sinh cũ đã từng học tập tại trường, góp phần giúp nhà trường thực hiện có
hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục, khẳng định tầm nhìn, tôn vinh giá trị và ảnh
hưởng của Trường THPT Lê Hữu Trác trong tình hình mới.
- Thu hút, khuyến khích việc tài trợ cho Quỹ học bổng nhằm tạo cơ hội để
tôn vinh và quảng bá hình ảnh một cách thiết thực, ý nghĩa cho các tổ chức, cá
nhân trong và ngoài nhà trường đối với trách nhiệm đồng hành xây dựng một
môi trường giáo dục chất lượng cao của nhà trường nói riêng và nền giáo dục
nước nhà nói chung.

2

- Phát huy quyền chủ động, sáng tạo của Ban quản lí quỹ; phối hợp chặt
chẽ với các tổ chức đoàn thể, với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nhà
trường; đặc biệt tạo niềm tin cho các mạnh thường quân, cá nhân, cựu học sinh
có trách nhiệm với giáo dục địa phương và sự nghiệp giáo dục nói chung.
2. Yêu cầu:
- Hoạt động của Quỹ phải dựa trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh quy
định của pháp luật, của Luật giáo dục và Điều lệ trường phổ thông về việc thành
lập các tổ chức và điều hành hoạt động của quỹ trong phạm vi nhà trường.
- Việc xét và trao thưởng cho các cá nhân phải dựa trên tiêu chí và đảm
bảo tính công bằng, dân chủ, đúng điều lệ.
- Các hồ sơ xét thưởng phải trung thực, khách quan và có giá trị khích lệ,
động viên tinh thần của người được thụ hưởng.
3. Đối tƣợng của Quỹ
- Những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (học sinh bị bệnh hiểm
nghèo, con mồ côi không nơi nương tựa, có gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên
tai, hỏa hoạn...) và có kết quả học tập xếp từ loại khá trở lên.
- Học sinh tham gia các kì thi bắt buộc cấp tỉnh (thi học sinh giỏi các môn
văn hóa, thi STKHKT) đạt từ giải Nhất trở lên.
- Học sinh đạt thủ khoa, á khoa trong các kì thi Tuyển sinh vào 10 tại
trường,
- Học sinh đạt thủ khoa tuyển sinh Đại học hàng năm.
Chƣơng II
CƠ CẤU TỔ CHỨC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG.
I. Cơ cấu tổ chức
1. Ban quản lí Quỹ chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển, tổ
chức điều hành mọi hoạt động của Quỹ, được hiệu trưởng Trường THPT Lê
Hữu Trác ra Quyết định thành lập trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ
chức của Trường Trung học Phổ Thông và điều lệ của Quỹ khuyến học, khuyến
tài.
2. Ban quản lý điều hành hoạt động Quỹ gồm các thành viên sau đây:
( Có danh sách kèm theo)
II. Chức năng, nhiện vụ, quyền hạn của Ban điều hành Quỹ
- Thông qua Điều lệ Quỹ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ để phù hợp với
tình hình thực tiễn; giám sát, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Quỹ, xem xét thông
qua phương hướng, kế hoạch hoạt động, vận động tìm kiếm nguồn tài chính của
Quỹ; quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu nhập của Quỹ; thông qua các kế
hoạch, chương trình học bổng, tài trợ, đầu tư của quỹ; chuẩn y các kế hoạch tài
chính, thẩm tra báo cáo quyết toán của Quỹ.
- Tư vấn, chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Ban quản lí quỹ; giới thiệu,
quảng bá, vận động các nhà tài trợ đóng góp, xây dựng để quỹ khuyến học,
khuyến tài ngày càng lớn mạnh.
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- Tiếp nhận tài chính, cơ sở vật chất từ các tổ chức và cá nhân trong và
ngoài nhà trường, hiến tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của
pháp luật để tạo nguồn vốn cho Quỹ. Khai thác, sử dụng có hiệu qua nguồn tài
chính và tài sản của Quỹ, đảm bảo phục vụ cho mục đích hoạt động của Quỹ.
- Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, cấp học bổng cho các đối tượng
được quy định tại Quy chế này, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ.
III. Nguyên tắc hoạt động của Ban quản lí Quỹ
- Ban quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.
Ban họp định kỳ 1 năm 1 lần, khi cần thiết có thể triệu tập họp đột xuất theo đề
nghị của Trưởng ban hoặc do quá nửa số thành viên của Ban đề nghị.
- Các quy định về Điều lệ có thể được thay đổi để phù hợp với điều kiện
thực tiễn khi được trên 50% thành viên Ban quản lí quỹ nhất trí thông qua.
- Ban quản lý quỹ hoạt động thường xuyên, liên tục và quyết định của
Trưởng ban là quyết định cao nhất và cuối cùng trong Ban.
- Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận;
- Mọi lợi ích tài chính phát sinh từ nguồn Quỹ hoặc từ các nguồn vận
động cho Quỹ đều được bổ sung, phát triển làm tăng giá trị tài chính của Quỹ;
- Toàn bộ nguồn quỹ sẽ do Ban điều hành Quỹ quản lý; đảm bảo và chịu
trách nhiệm về tính công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng.
- Qũy này hoạt động độc lập và không thay thế cho bất cứ danh mục nào
trong Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.
- Mỗi năm Ban kiểm tra nội bộ sẽ kiểm tra ít nhất một lần vào dịp cuối
năm học. Mọi biến động của nguồn Quỹ sẽ được công khai và cập nhật trên
Website nhà trường và trang facebook, fanpage quản lí nguồn quỹ.
Chƣơng III
CÔNG TÁC KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH CỦA QUỸ
I. Nguồn thu
- Nguồn thu của quỹ được hình thành và phát triển từ các nguồn tài chính
hợp pháp sau đây:
- Khoản tài trợ ban đầu do cựu học sinh khóa 1997-2000 của trường
THPT Lê Hữu Trác tài trợ vào tháng 8 năm 2020 là 60.000.000 đ
- Đóng góp tự nguyện từ các thế hệ giáo viên, học sinh trường THPT Lê
Hữu Trác (nếu có);
- Các khoản tài trợ từ các cựu học sinh trường THPT Lê Hữu Trác và các
cá nhân, tổ chức có quan tâm đến giáo dục địa phương.
- Các khoản thu từ các hoạt động gây quỹ, đầu từ sinh lợi từ nguồn tài
chính của quỹ.
II. Sử dụng Quỹ
- Căn cứ vào điều kiện thực tế và nguồn lực tài chính hiện có Ban quản lí
quỹ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính trong từng giai đoạn, từng năm;
xây dựng các chương trình học bổng, các chương trình hỗ trợ cụ thể thông các
thành viên Ban quỹ trước khi trình hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác ký
ban hành. Cụ thể, phải đáp ứng các yêu cầu sau:
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- Chỉ sử dụng lợi nhuận phát sinh từ nguồn Quỹ để thực hiện hoạt động hỗ
trợ cho học sinh (trừ trường hợp hỗ trợ trực tiếp theo đề nghị của nhà tài trợ).
- Quỹ phải mở sổ theo dõi và thống kê đầy đủ danh sách các tổ chức, cá
nhân đóng góp, tài trợ và danh sách những đối tượng được tài trợ, phản ánh đầy
đủ các phát sinh (nếu có).
- Định kỳ 6 tháng Ban điều hành Quỹ có trách nhiệm tổng kết, báo cáo tài
chính và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Trường THPT Lê
Hữu Trác cũng như các cổng thông tin khác.
- Kinh phí của Quỹ khuyến học, khuyến tài được gửi vào ngân hàng
Argribank, hưởng lãi suất theo quy định để phát triển quỹ.
Chƣơng IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác quảng bá , truyền thông
- Ban điều hành quỹ phối hợp với các tổ chức trong nhà trường (Đảng ủy,
Công đoàn, Đoàn trường, Ban truyền thông...) tổ chức các hoạt động gây quỹ,
tuyên truyền về Quỹ học bổng và vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng
góp, xây dựng quỹ;
- Phối hợp, tuyên truyền các thông tin của Quỹ; tổ chức vận động xây
dựng Quỹ từ các cựu học sinh trường THPT Lê Hữu Trác trên mọi miền tổ
quốc.
- Quỹ được mở cổng thông tin để đưa tin bài hoạt động tại Website của
Trường THPT Lê Hữu Trác; lập Facebook, fanpage riêng của Quỹ; đưa tin bài
quảng bá lên báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng theo quy định
để CBGVCNV trong trường cũng như học sinh, phụ huynh, nhân dân được biết
về các hoạt động của Quỹ.
- Công bố, cập nhật thường xuyên danh sách các nhà tài trợ lên trang Web
của trường.
- Giáo viên các thế hệ, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường có
tâm huyết, nhiệt tình đóng góp vật chất để xây dựng và phát triển Quỹ khuyến
học, khuyến tài được ghi nhận trong “ Sổ vàng danh dự”, hoặc trao tặng “
Chứng chỉ ghi danh/ Bằng danh dự” của Ban quản lý Quỹ khuyến học, khuyến
tài.
2. Trách nhiệm của Công đoàn, Đoàn trƣờng
- Phối hợp với các cựu giáo viên các khóa xây dựng danh sách các thành
viên tích cực, quan tâm đến giáo dục để qua đó kết nối hiệu quả hơn với cựu học
sinh, giáo viên của nhà trường.
- Phối hợp với BGH xây dựng danh sách các Bí thư, Lớp trưởng, các
thành viên tích cực, quan tâm đến giáo dục của các lớp của tất cả các khóa học
từ khi thành lập trường đến nay nhằm tạo ra một mạng lưới đủ rộng để có thể kết
nối được một cách hiệu quả; đồng thời xem đây là sự chuẩn bị cần thiết nhằm
hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập trường.
- Hàng tháng phải có các Bản tin về Quỹ phát trên hệ thống loa phát thanh
của Nhà trường nhằm tạo ra sự lan tỏa sâu rộng trong phụ huynh, học sinh và
nhân dân địa phương.
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3. Trách nhiệm của các thành viên quản lý Quỹ học bổng
- Thường xuyên cập nhật thông tin, tham mưu các hình thức hoạt động
gây quỹ.
- Ghi chép chính xác các biến động của Quỹ và thông tin 2 chiều kịp thời
- Ghi nhận và khen thưởng những cá nhân, tổ chức có đóng góp xuất sắc
cho việc phát triển Quỹ.
- Trưởng ban điều hành quỹ khuyến học, khuyến tài là người chịu trách
nhiệm cao nhất tổ chức thực hiện điều lệ này.
- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được thông qua Ban quản lý
Quỹ và lập thành văn bản trình Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác ký ban
hành (nếu có bất cứ sự thay đổi nào về nhân sự của Ban quản lý, thì điều lệ này
vẫn nguyên giá trị pháp lý).
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- BGH, ĐU,CĐ,ĐT;
- Các tổ chuyên môn;
- Thường trực Hội PHHS
- Website trường.
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