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Tóm tắt Tác phẩm 

------------------ 

 

Sau khi một phụ huynh ở quận 1, TP HCM lên tiếng về việc nên xóa sổ 

“Ban đại diện cha mẹ học sinh” trong buổi họp đầu năm cho con, vì phải nộp 

nhiều khoản kinh phí không minh bạch; nhóm PV đã nhanh chóng tìm hiểu thực 

tế, thu thập thông tin tại một số trường học ở TP Hồ Chí Minh để viết bài làm rõ 

vấn đề này. Trong đó, PV đã gặp gỡ nhiều cán bộ quản lý, các thầy cô giáo, phụ 

huynh học sinh và nhà nghiên cứu giáo dục để tìm hiểu, nêu rõ thực trạng, giải 

pháp khắc phục tình trạng “lạm thu” đầu năm học đã diễn ra nhiều năm trên địa 

bàn. 

Từ thông tin, ý kiến phản ánh, giải pháp kiến nghị của nhóm PV Đài 

Tiếng nói Việt Nam và sự lên tiếng của nhiều cơ quan báo chí khác, Bộ Giáo dục-

Đào tạo đã có ý kiến chính thức về việc chấn chỉnh lại hoạt động của Ban đại diện 

cha mẹ hoc sinh và Qui định cụ thể về hoạt động của tổ chức tự nguyện này. 

 

Bài 1: Ban đại diện cha mẹ học sinh, lập ra chỉ để… thu tiền!? (từ 0p 00s 

đến 6p 48s). Thời lượng (cả lời dẫn): 6p 48s. Phát VOV1 ngày 27/8/2017. 

 

Bài 2: Hoạt động của Ban đại điện cha mẹ học sinh: Có phải là tự phát? 

(từ 6p 48s đến 12p 32s). Thời lượng (cả lời dẫn): 5p 44s. Phát VOV1 ngày 

28/8/2017. 

Bài 3: Có nên “xóa sổ” Ban đại diện cha mẹ học sinh? (từ 12p 32s đến 

20p 05s). Thời lượng(cả lời dẫn):  7p 30s. Phát VOV1 ngày 29/8/2017. 

 

 

Trần Thị Mỹ Dung - Cơ quan thường trú Đài TNVN tại TP Hồ Chí 

Minh- ĐT: 0902424787. Email: mydungdn86@gmail.com./. 



Phóng sự: 

 

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH: NÊN GIỮ HAY XÓA BỎ? 

-------------------------------- 

                                                                             (VOV TPHCM- 25/8) 

 

Dẫn: Thưa quý vị và các bạn! Đã từ nhiều năm nay, cứ vào năm học mới 

thì câu chuyện lạm thu của các trường học, cấp học lại nóng lên, bởi các bậc phụ 

huynh phải “gồng hết sức mình” để đóng tiền cho con xây dựng trường, lớp. 

Ngoài số tiền đóng góp theo qui định, nhiều trường đã lợi dụng chủ trương xã hội 

hóa giáo dục để gợi ý cha mẹ học sinh phải đóng thêm tiền “hàng lô xích xông” 

khoản này, quĩ kia thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhưng lại núp bóng 

dưới chiêu bài tự nguyện. Chính vì vậy, Ban đại diện cha mẹ học sinh- từ một tổ 

chức đóng vai trò là cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh, giúp phát triển hiệu 

quả môi trường giáo dục toàn diện- thì nay đã bị biến tướng gần như là “cái máy 

thu tiền” cho các nhà trường thúc đẩy việc lạm thu một cách vô tội vạ.  

Trước thềm năm học mới này, PV Mỹ Dung và Nhật Đăng, thường trú tại 

TP Hồ Chí Minh đã thâm nhập thực tế trên địa bàn và có loạt bài viết về vấn đề 

này với nhan đề: “Ban đại diện cha mẹ học sinh: Nên giữ hay xóa bỏ?” Sau đây 

là bài 1, phản ánh thực trạng nhiều Ban đại diện cha mẹ học sinh lập ra chỉ một 

việc để thu tiền và hoạt động của họ có nhiều sai trái trong việc thu, chi gây quĩ 

học đường: 

Bài 1: 

Ban đại diện cha mẹ học sinh, lập ra chỉ để… thu tiền!? 
 

Trường Tiểu học Lam Sơn nằm trên một con đường nhỏ ngay trung tâm 

quận 6, TP Hồ Chí Minh. Nhìn từ ngoài, ngôi trường không có gì đặc biệt, ngoại 

trừ những bức tranh lớn vẽ lên tường rào xây kín bao quanh, mô phỏng các em 

học sinh vui chơi, nô đùa trong ngôi trường nhỏ. Nhưng vào bên trong, mới thấy 

hết sự quy củ, tiện nghi khi mà lớp học nào cũng được gắn máy điều hòa nhiệt độ, 

phòng học nào cũng có rèm che, trang thiết bị dạy học đều mua sắm đầy đủ.  

Chị Huỳnh Thị Minh Anh, nhà ở phường 13, quận 6, có 2 đứa con đều học 

tại đây cho biết: con gái lớn từng 4 năm đã học tại đây, năm nào cũng đóng rất 

nhiều các khoản tiền khi vào năm học mới. Từ tiền gắn máy lạnh, sắm quạt mới, 

thay sàn gỗ, trồng hoa đến tiền sửa bàn ghế, sắm ti vi, mua rèm cửa…khoản nào 

cũng cao ngất. Ấy vậy mà năm nay, khi đi họp phụ huynh cho đứa thứ 2 sắp tựu 

trường; chị vẫn bị yêu cầu đóng thêm nhiều khoản tiền hơn những năm trước. Các 

khoản tiền đều do nhà trường đặt ra, nhưng vẫn dưới hình thức do Đại diện Hội 

phụ huynh học sinh của lớp đứng ra thu với tinh thần “tự nguyện”.  

Cũng có con học ở một trường khác, chị Nguyễn Thị Nga, ở quận 6 thì do 

hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên mỗi lần đóng tiền quĩ cho con là một lần chạy 

đôn chạy đáo để vay mượn. Chị cho rằng, nói là thu để mua sắm, sửa sang cái 

này, việc kia; nhưng không thể cái gì cũng chỉ dùng được một năm mà phải tháo 



bỏ để trang bị mới. Ngay tiền trồng cây xanh, năm nào phụ huynh cũng đóng mà 

đến giờ sân trường chỉ được vài cây lèo tèo, học trò vẫn phải sinh hoạt, chơi đùa 

dưới trời nắng gắt:  

Băng 20”: “Đi họp phụ huynh đầu năm, khi cô giáo ghi các khoản cần thu 

trên bảng là tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Có những khoản thực sự không cần thiết 

nhưng người ta vẫn nói phụ huynh đóng. Từ năm này qua năm khác không thấy 

trường có gì thay đổi mà tiền thì vẫn phải đóng, phụ huynh như tôi cảm thấy 

không còn tin tưởng vào nhà trường nữa. Tôi đặt dấu hỏi là không biết tiền đó họ 

thu để làm gì?”. 

Cứ đi họp phụ huynh là lại nghe hô hào đóng góp xây dựng trường, lớp mà 

không có gì hơn; nên mới đây, ông Võ Quốc Bình ở quận 1 khi dự họp đầu năm 

cho con đã đứng lên phản đối về các khoản thu ngay trong buổi họp với giáo viên 

chủ nhiệm. Ông không ngại đụng chạm mà quả quyết rằng: Trường học không 

phải là nơi của các thói hư thật xấu, không phải là nơi của các tệ nạn; nên ông 

không công nhận bất cứ Ban đại diện nào đứng ra để quyên góp hết. Nếu nhà 

trường trực tiếp vận động bằng văn bản, ông sẽ đóng góp theo khả năng; nhưng 

các khoản thu được sử dụng như thế nào cần công khai, minh bạch. 

Theo vị phụ huynh này, nhà trường đưa ra quá nhiều khoản thu vô lý với số 

tiền không hề nhỏ. Chưa tính đến tiền học phí, chỉ mới đầu năm, người cha này 

đã đóng hơn 3 triệu đồng các khoản phụ thu cho con. Đã thế, tất cả mọi khoản thu 

đều không có phiếu mà chỉ nộp tiền rồi ký tên vào danh sách đã nộp.  

Vẽ ra các khoản thu mang tính áp đặt, nhiều ban đại diện phụ huynh học 

sinh ở quận 12 còn tổ chức thu theo kiểu… cào bằng, điều không được phép đối 

với các khoản thu tự nguyện. Thế nhưng, vì muốn thu cao, trên thực tế, Ban đại 

diện cha mẹ học sinh nhiều trường đã tìm đủ lý do để “ép” phụ huynh. Ông Cao 

Bá Tuấn, Phó Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, 

Quận 1 lý giải rằng, nếu không quy định mức thu sẽ rất khó tạo sự đồng thuận, 

công bằng: 

Băng 20”: “Tất cả mọi phụ huynh đều có con học ở đây và đều được 

hưởng quyền lợi như nhau. Bây giờ nói phụ huynh này đóng 200.000 đồng, phụ 

huynh kia đóng 100.000 đồng, phụ huynh khác lại không đóng thì mọi người sẽ 

cảm thấy không vui. Do đó, chúng tôi mới thống nhất với nhau rằng, vì con em 

chúng ta thì tất cả mọi người đều đóng khoản tiền như vậy. Nếu không có khoản 

thu cố định thì rất khó để ban đại diện cha mẹ học sinh có được nguồn thu phục 

vụ các khoản chi.”. 

Thu sai, thu vượt mức và chi không đúng, thậm chí còn mập mờ, bớt xén là 

nguyên nhân khiến hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh tại không ít 

trường học thường xuyên bị phụ huynh phản đối. Vì vậy, theo ông Bùi Ngọc Phi, 

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển, quận Bình Thạnh thì phản 

ứng của dư luận trong câu chuyện thu chi ở không ít trường học là có cơ sở: 

Băng 22”: “Phụ huynh bức xúc là do cách nhà trường tiến hành trao đổi, 

phối hợp với phụ huynh chưa khéo léo. Vấn đề xã hội hóa giáo dục là chủ trương 

đúng đắn. Nhà trường và phụ huynh cùng chăm lo cho giáo dục. Tuy nhiên, khi 



vận động phụ huynh cùng chung tay làm bất cứ việc gì, chúng ta cần lưu ý rằng 

kinh phí phải ở mức vừa phải.”. 

Từ thực tế này, bà Lê Thị Ngọc Nhẫn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học 

Giáo dục Nam Việt nhận định: việc các trường lạm dụng xu hướng xã hội hóa 

giáo dục đã tiếp tay cho tình trạng lạm thu, lạm quyền của không ít Ban đại diện 

cha mẹ học sinh. Nắm tiền quỹ trong tay, họ cứ thế mà chi để lấy lòng hiệu 

trưởng, chiều ý giáo viên chủ nhiệm. Sai chồng sai, phụ huynh bức xúc là điều 

khó tránh khỏi: 

Băng 22”: “Có những cái gọi là biến tướng trong quá trình đưa ra những 

chính sách để mà thu. Đôi khi nhà trường lợi dụng cả ban đại diện cha mẹ học 

sinh làm tiếng nói kêu gọi thu tiền. Việc này hoàn toàn không đúng. Quỹ ban đại 

diện cha mẹ học sinh mục đích chính phục vụ cho học sinh. Còn nếu lấy số tiền 

đó phục vụ cho giáo viên, cho nhà trường thì đều không đúng.”. 

Thay vì đóng vai trò cầu nối nhằm hỗ trợ kịp thời những trường hợp cần 

giúp đỡ hoặc góp sức nâng cao chất lượng giáo dục, sinh hoạt ngoại khóa cho học 

sinh, nhiều Ban đại diện cha mẹ học sinh ở TP Hồ Chí Minh hiện lập ra.... chỉ để 

thu và chi tiền. Điều này đã và đang tạo một tiền lệ xấu trong môi trường giáo 

dục; không chỉ gây gây bức xúc trong dư luận xã hội mà cũng đang tạo thêm 

những gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình nghèo khó. 

Dẫn: Quý vị và các bạn vừa nghe phần đầu của loạt bài viết nhan đề “Ban 

đại diện cha mẹ học sinh: Nên giữ hay xóa bỏ?” của PV Đài TNVN nêu rõ thực 

trạng hoạt động của nhiều Ban đại diện cha mẹ học sinh đang gây dư luận xã hội 

bức xúc. Phần 2 của bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Thời sự 

sau./. 

 

Mỹ Dung- Nhật Đăng /VOV TPHCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 2:  

Hoạt động của Ban đại điện cha mẹ học sinh:  

Có phải là tự phát? 
                                                                        (VOV TPHCM- 26/8) 

 

Dẫn: Thưa quý vị và các bạn! Hoạt động mờ nhạt, đơn điệu và nghèo nàn 

về nội dung sinh hoạt, nhưng lúc nào cũng rất sáng tạo trong việc bổ sung khoản 

thu này, tận dụng khoản thu kia - đó là nhận xét bằng những ánh mắt thiếu thiện 

cảm của phần lớn các bậc phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh khi nhắc đến Ban đại 

diện cha mẹ học sinh trường, lớp. Vì sao lại có hiện tượng này? Phải chăng hoạt 

động của Ban đại diện cha mẹ học sinh là tự phát? Hay là vì họ lơ là, bỏ bê 

nhiệm vụ chính mà chỉ chăm chăm đến việc thu chi? Hoặc họ cố tình làm trái các 

qui định của Bộ Giáo dục – Đào tạo về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của một tổ 

chức hoạt động trên tinh thần tự nguyện?  

Tiếp phần 2 của loạt bài “BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH: NÊN 

GIỮ HAY XÓA BỎ? ” Nhóm PV Mỹ Dung và Nhật Đăng, thường trú tại TP Hồ 

Chí Minh sẽ tìm hiểu và phân tích rõ hơn các lý do khiến tổ chức này của nhiều 

trường thời gian qua hoạt động sai chức năng, bị dư luận lên án: 

 

Từ nhiều năm nay, Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Hoàng 

Diệu ở quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh được coi là điểm sáng trong phong trào 

xã hội hóa giáo dục trên toàn địa bàn. Nhưng mới đây, Ban đại diện này buộc 

phải trả lại hơn 300 triệu đồng do phụ huynh nhà trường đóng góp đầu năm học 

cho cái gọi là “Công trình hội cha mẹ học sinh” gây nhiều tranh cãi.    

Không riêng gì ở Trường Hoàng Diệu mà cứ đến đầu năm học mới, vấn đề 

lạm thu tại nhiều cơ sở giáo dục nội, ngoại thành TP. Hồ Chí Minh đều làm cho 

rất nhiều phụ huynh bức xúc. Theo chị Nguyễn Lan Anh, sống tại quận Gò Vấp, 

thì sở dĩ các Ban đại diện cha mẹ học sinh tại nhiều trường bị dư luận phản đối là 

vì họ không làm đúng chức năng theo quy định, nhưng lại tích cực hỗ trợ nhà 

trường… tận thu: 

Băng 12”: “Tôi nghĩ hiện nay nhiều ban đại diện cha mẹ học sinh vẫn 

chưa có tiếng nói với nhà trường. Khi có những khoản lạm thu, chính ban đại 

diện cha mẹ học sinh phải là người đại diện cho phụ huynh có ý kiến với nhà 

trường xem xét lại các khoản thu cho hợp lý.”. 

Có nhiều nguyên nhân khiến các Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa làm 

tốt việc thu – chi quỹ hoạt động, nhưng đa phần họ cũng mong muốn mang lại 

điều kiện học tập tốt hơn cho con em mình. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, Ban giám 

hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp lại lựa chọn những phụ huynh có 

tiềm lực kinh tế để vào tổ chức này. Nên mỗi khi họ hô hào đóng góp thì số đông 

phụ huynh lại không đủ điều kiện. Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho rằng: Đây là một thực tế cần được 

chấn chỉnh ngay để tránh gây ra những hệ lụy khác: 



Băng 16”: “Nhiều khi Ban đại diện cha mẹ học sinh một số trường không 

nắm rõ chủ trương nên mới có việc ấn định mức thu. Do vậy, qua các buổi giám 

sát hoạt động của ban đại diện, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã hướng dẫn 

cụ thể là đề nghị không ấn định mức vận động là bao nhiêu mà tùy theo sự ủng hộ 

tự nguyện của cha mẹ học sinh cho nguồn quỹ.”. 

Chuyện Ban đại diện cha mẹ học sinh được ví như “cánh tay nối dài” của 

nhà trường là tình trạng khá phổ biến hiện nay trong các trường học. Thậm chí 

khoản “Quỹ Hội phụ huynh học sinh” là một khoản thu gần như mặc định. Ông 

Nguyễn Khánh Dư, từng tham gia Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Trung 

học cơ sở Đoàn kết, quận Bình Thạnh cho biết: có trường còn không ghi vào biên 

bản lấy ý kiến các khoản thu tự nguyện cho phụ huynh, chỉ đến khi thu tiền thì 

“cộng thêm” bằng cách “viết tay” khoản này vào biên lai phụ huynh, còn biên lai 

nhà trường giữ lại không thể hiện khoản này. Tuy nhiên, theo ông Phạm Phương 

Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân ở quận 

Thủ Đức, thì đây chỉ là số ít; nhưng các bậc phụ huynh học sinh hay thắc mắc, 

phản đối cũng là có nguyên do: 

Băng 22”: “Hiện nay cái sai chủ yếu nằm ở quá trình phối hợp giữa ban 

giám hiệu nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc bàn kế hoạch 

hoạt động cũng như lọc ra những hoạt động nào cần sự hỗ trợ của ban đại diện 

cha mẹ học sinh. Trong quá trình đó hai bên phải làm sao để tạo được sự đồng 

thuận cao. Hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh phải công khai, minh 

bạch. Bên cạnh đó, phụ huynh học sinh cần nắm rõ về các khoản thu.”. 

Theo bà Võ Ngọc Thu, nguyên Trưởng phòng Giáo dục– Đào tạo quận 5, 

thì ngoài việc công khai, minh bạch các khoản thu chi, Ban đại diện cha mẹ học 

sinh các trường cần phải khoanh vùng phạm vi hoạt động của mình. Thay vì ôm 

đồm nhiều thứ, thậm chí có nơi còn lấn sân sang hoạt động chuyên môn của 

trường, thì tổ chức này hãy làm tốt công tác hỗ trợ việc nâng cao chất lượng dạy 

và và học. Trước hết là quan tâm hỗ trợ, giúp nhau nhiều hơn đến các hoạt động 

ngoại khóa, chăm nom học sinh. Điều quan trọng là trước khi làm gì, hay kêu gọi 

đóng góp bất cứ khoản tiền nào cũng nên thận trọng; đồng thời cần phải có sự 

cảm thông và nắm được hoàn cảnh gia đình của từng phụ huynh học sinh để giảm 

trừ mức đóng góp cho gia đình nghèo khó. Bà Thu đề nghị: 

Băng 19”: “Theo tôi, ban đại diện cha mẹ học sinh nên đóng vai trò giám 

sát, tư vấn, động viên, khuyến khích và cùng có tiếng nói kiến nghị với lãnh đạo 

cấp trên để giúp cho môi trường giáo dục của nhà trường hoạt động tốt hơn. 

Nhưng, đừng đi sâu vào vấn đề quản lý của nhà trường vì mỗi ngành nghề có 

chuyên môn riêng. Nếu chấn chính được vậy thì sẽ rất tốt.”. 

Sợ con thua bạn kém bè, sợ trường lớp thiếu cái này ít cái kia sẽ hoạt động 

không tốt bằng trường khác… là những lý do được đưa ra để lý giải cho việc thu 

quỹ “quá tay” của nhiều Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thế nhưng, theo nhiều 

chuyên gia, dù lý do gì thì đó cũng đều là ngụy biện, nếu như trước khi tiến hành 

việc thu quỹ, các vị đại diện cho toàn thể cha mẹ học sinh không bàn bạc, tham 



khảo ý kiến của phụ huynh và cứ đổ đồng theo đầu người, thì câu chuyện lạm thu 

vẫn không bao giờ hết được. 

Dẫn: Quý vị và các bạn vừa nghe phần 2 của loạt bài “ Ban đại diện cha 

mẹ học sinh: Nên giữ hay xoa bỏ?”. Trong chương trình tiếp theo, chúng tôi tiếp 

tục đề cập phần 3 của loạt bài viết này nhằm làm rõ sự cần thiết của tổ chức Hội 

phụ huynh nhưng cần phải chấn chỉnh và thay đổi phương thức hoạt động để thực 

sự là một cánh tay nối dài giúp nhà trường giáo dục con em mình trở thành con 

ngoan, trò giỏi. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe./. 

 

Mỹ Dung- Nhật Đăng /VOV TPHCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 3:  

Có nên “xóa sổ” Ban đại diện cha mẹ học sinh? 

 
                                                                               (VOV TPHCM- 27/8) 

 

Thưa quý vị và các bạn! Trước sự lạm dụng và bất cập trong hoạt động 

của Ban đại diện cha mẹ học sinh tại nhiều trường học, cũng như từ một ý kiến 

phản đối công khai của một phụ huynh ở quận 1 TP Hồ Chí Minh, dư luận cả 

nước hiện đang dấy một câu hỏi lớn là có nên tồn tại Ban đại diện cha mẹ học 

sinh hay cần phải xóa sổ tổ chức này? Trong phần cuối của loạt bài: “BAN ĐẠI 

DIỆN CHA MẸ HỌC SINH: NÊN GIỮ HAY XÓA BỎ?”. Nhóm PV Mỹ Dung và 

Nhật Đăng, thường trú tại TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân tích làm rõ thực tế và 

ghi nhận những ý kiến cần thiết của nhiều cán bộ, đảng viên và các chuyên gia 

giáo dục về vấn đề này:  

 

Ông Phạm Hồng Thanh, một cựu giáo chức vừa mới nghỉ hưu ở phường 9, 

quận 5 trong cuộc trò chuyện với PV Đài TNVN đã khẳng định rằng, chuyện Ban 

đại diện cha mẹ học sinh được ví như “cánh tay nối dài” của nhà trường là có 

thật. Theo ông, việc lạm thu là do Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhưng có nhiều 

khoản đều bắt nguồn từ gợi ý của thầy cô giáo.  

Không khó để nhận ra rằng, hiện các quĩ của Hội phụ huynh là nguồn cung 

để thực hiện những khoản chi kép trong nhà trường; đó là mua quà 20/11 cho Ban 

giám hiệu, cho cô giáo chủ nhiệm, tặng thưởng học sinh dịp hết học kỳ, tổng kết 

cuối năm…Gọi là “khoản chi kép” bởi thông thường những dịp này, quỹ lớp – 

cũng là tiền của phụ huynh học sinh đóng góp đã bỏ ra để mua tặng riêng. Ban 

giám hiệu vừa được Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường tặng quà, lại được 

Ban đại diện từng lớp tặng. Phần thưởng dành cho học sinh cũng được lấy từ 

nguồn quỹ này nhưng lại mang danh nghĩa nhà trường tặng, còn phần thưởng ở 

lớp là do Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp mua tặng. Một số cơ sở vật chất, 

bên cạnh được kêu gọi từ khoản "xã hội hóa" riêng, có khi cũng lấy cả từ Quỹ của 

phụ huynh học sinh... Như vậy, thực tế có rất nhiều khoản chi đã bị tách ra, dưới 

danh nghĩa khác nhau, nhưng thực chất có điểm chung là đều ở túi tiền phụ huynh 

mà có. 

Do sự lạm dụng quá mức chủ trương xã hội hóa giáo dục của không ít nhà 

trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh, nên nhiều năm nay đã có nhiều phụ 

huynh can đảm lên tiếng để một mặt chống sự lạm thu; nhưng mặt khác muốn 

hoạt động của tổ chức này trở về với chức năng vốn có. Cũng chính vì vậy, mà 

không ít người cho rằng, đã đến lúc cần xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh để 

chống sự lạm thu đang diễn ra ngày càng rộng khắp. Thực tế hiện nay, một phụ 

huynh học sinh thường chỉ đóng góp quỹ ở mức tiền trăm, tiền triệu tùy ở từng 

nơi. Số tiền ấy dễ bị “lọt thỏm” trong nhiều khoản thu khác. Song, một cá nhân 

thì không đáng là bao, nếu nhân lên con số đó với phụ huynh toàn trường thì 

không hề nhỏ. Trường càng nhiều học sinh thì quỹ càng lớn, ở khu vực đô thị, 



chuyện vài ba trăm triệu là cũng bình thường. Tuy nhiên, theo bà Triệu Lệ Khánh, 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, thì không nên xóa bỏ 

Ban đại diện cha mẹ học sinh mà cần chấn chỉnh lại phương thức hoạt động: 

Băng 17”: “Nhận thấy ban đại diện cha mẹ học sinh các trường còn 

những hạn chế gì thì sở giáo dục – đào tạo, phòng giáo dục – đào tạo và mặt 

trận, các đoàn thể phải vào cuộc để hỗ trợ kịp thời. Chúng ta phải tìm giải pháp 

để ban đại diện cha mẹ học sinh các trường phát huy được trách nhiệm, tiếng noi 

và lòng nhiệt tình của mình. Làm được vậy, tôi nghĩ rằng sẽ tạo ra môi trường rất 

tốt.”.  

Có một thực tế là nhiều khi, chính những phụ huynh cứ đều đều năm nào 

cũng đóng góp đầy đủ nhưng chưa chắc đã biết cụ thể. Nên khi đã biết chuyện 

nhập nhằng trong việc chi tiêu, nhiều phụ huynh thẳng thắn đồng tình dẹp bỏ Ban 

đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường. Bà Võ Ngọc Thu, nguyên Trưởng 

phòng Giáo dục – Đào tạo quận 5 cho rằng, sẽ rất khó khăn cho các trường nếu 

khuyết đi Ban đại diện cha mẹ học sinh; vì tổ chức này đã và đang hỗ trợ các 

trường rất nhiều trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Vấn đề cần làm 

ngay là nên siết chặt hoạt động của tổ chức này để minh bạch các khoản thu, chi 

sao cho mọi phụ huynh học sinh đều đồng thuận: 

Băng 14”: “Theo quan điểm của tôi nên giữ Ban đại diện cha mẹ học sinh 

nhưng phải có những chấn chỉnh về hoạt động của tổ chức này. Bởi vì thực tế ban 

đại diện cha mẹ học sinh các trường là nhịp cầu nối, là tổ chức đóng vai trò giám 

sát hoạt động của nhà trường giúp cho hoạt động giáo dục, giảng dạy của nhà 

trường ngày càng tốt hơn.”. 

Từ nhiều năm qua, một nguồn quỹ “không hề nhỏ” được hình thành trên cơ 

sở “tích tiểu thành đại” nên những người nắm giữ số tiền đó để chi tiêu là Ban đại 

diện cha mẹ học sinh. Do là một tổ chức tự nguyện, không ai kiểm soát và thu chi 

không theo nguyên tắc quản lý tài chính nên dẫn đến tình trạng: Nếu không mạnh 

chi, không chi theo gợi ý của nhà trường, không khéo tiền quỹ thì thừa mà lại 

phiền lòng các thầy cô giáo. Từ đó dẫn đến một thực tế khác là "lạm chi" tiền 

quỹ. Từ góc độ của một nhà nghiên cứu giáo dục, Thạc sĩ Hồ Sỹ Anh, Trường 

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh cho rằng: Thực tế này đang thúc đẩy các bậc 

phụ huynh muốn dẹp bỏ Ban đại diện của họ là có lý do.  

Tuy nhiên, một trường học với hàng nghìn học sinh còn ăn chưa no, lo chưa 

tới thì vẫn còn nhiều việc phải cần đến bàn tay của Ban đại diện cha mẹ học sinh; 

chẳng hạn như thăm hỏi ốm đau, động viên tinh thần, chăm lo vật chất, hay sự an 

toàn của học sinh các dịp sinh hoạt ngoại khóa… Nếu như, hoàn toàn dẹp bỏ tổ 

chức này, thì không phải lớp nào, học sinh nào cũng nhận được sự quan tâm của 

phụ huynh, nhất là trong thời buổi ai ai cũng bận tối ngày, tối mặt. 

Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ không đáng bị “tẩy chay” nếu đó là tiếng 

nói thiết thực, là vì học sinh thân yêu… Còn chỉ vì lợi ích của nhà trường, thầy cô 

giáo để hợp pháp một khoản quỹ hàng trăm triệu của phụ huynh thì cũng nên 

mạnh dạn xóa bỏ. Theo bà Lê Thị Ngọc Nhẫn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học 

Giáo dục Nam Việt, việc để dư luận có cái nhìn tiêu cực về Ban đại diện cha mẹ 



học sinh như hiện nay, một phần lỗi thuộc về phía nhà trường. Vì vậy, Ban giám 

hiệu các trường cần chung tay trong quá trình lấy lại niềm tin từ dư luận xã hội: 

Băng 21”: “Lãnh đạo các trường cần đưa ra những hoạt động giúp phát 

huy vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh và tạo ra được uy tín cho tổ chức 

này chứ đừng nên đặt họ vào thế bí. Đừng đưa ban đại diện cho mẹ học sinh vào 

những tình huống không từ chối được rồi khi họ làm việc đó thì lại gây ra những 

phản ứng không hay trong dư luận. Khi điều đó xảy ra, lỗi không hoàn toàn thuộc 

về ban đại diện cha mẹ học sinh mà còn có lỗi của nhà trường nữa.”. 

Như vậy, nội dung hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như thế nào 

mới là điều đáng bàn chứ không phải là tìm cách xóa bỏ. Liệu tổ chức này có thể 

hoạt động độc lập với nhà trường, có thể bảo vệ quyền lợi của học sinh như giám 

sát bữa ăn, giấc ngủ, học hành cho con em họ?… Có nên xóa bỏ Quỹ hội phụ 

huynh học sinh từ các khoản thu hàng năm để hình thành một số tiền lớn như lâu 

nay; hay chỉ nên tồn tại một quỹ chung ở mức vừa phải được trích ra từ quỹ lớp, 

đủ để thăm hỏi, động viên các thầy cô giáo? Những câu hỏi đó đang cần lời giải 

từ bản thân Ban đại diện cha mẹ học sinh và đội ngũ các thầy cô. 

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, khi xác định rõ vai trò và quyền hạn 

của mình, Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ hoạt động tốt hơn, nhất là trong việc 

kêu gọi đóng góp, hỗ trợ để tạo thêm động lực thúc đẩy một nền giáo dục phát 

triển lành mạnh và chất lượng. Tự thân lãnh đạo các trường và các thầy cô cũng 

cần tạo ra một môi trường hoạt động trong sạch để Ban đại diện cha mẹ học sinh 

phát huy hết thế mạnh; nhằm hướng đến nhu cầu, lợi ích thiết thực của học sinh. 

Làm được như vậy, chắc sẽ nhận được sự đồng thuận cao, không một phụ huynh 

nào lại không dốc hầu bao cho con em mình được trở thành con ngoan, trò giỏi./. 

  

Mỹ Dung- Nhật Đăng/VOV TPHCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


