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Không có việc buộc Đại học Tôn Đức Thắng phải
trích nộp chênh lệch thu chi

Chủ Nhật, 09-06-2019, 19:07

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

NDĐT – Liên quan câu chuyện thu chi của Trường đại học Tôn Đức Thắng, ông
Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) khẳng định
với báo chí: "Không có việc Tổng LĐLĐ VN buộc Đại học Tôn Đức Thắng phải trích nộp về
TLĐ đến 30% chênh lệch thu chi".
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Phóng viên: Thưa ông, thời gian qua có dư luận cho rằng Tổng Liên đoàn buộc Trường
Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) phải trích nộp về Tổng Liên đoàn (TLĐ) đến 30% chênh
lệch thu chi. Vậy thực hư của vấn đề này là như thế nào?

Ông Phan Văn Anh: Hoàn toàn không có việc Tổng LĐLĐ VN buộc TDTU phải trích nộp về TLĐ
đến 30% chênh lệch thu chi như dư luận nêu.

Vào năm 2017, Đoàn kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn của TLĐ
tiến hành kiểm tra tại TDTU.

Khi đó, ban đầu nhà trường phản đối, không đồng ý cho tiến hành kiểm tra. Sau đó Đoàn kiểm tra
phải viện dẫn các quy định của pháp luật, Trường mới đồng ý cho kiểm tra nhưng khi có Dự thảo
Báo cáo kết quả kiểm tra, Trường tiếp tục phản đối cho rằng cơ quan chủ quản không có quyền
trực tiếp kiểm tra tài chính nhà trường.

Sau quá trình làm việc, Đoàn kiểm tra có kiến nghị: “Tổng LĐLĐ VN hằng năm phê duyệt dự toán
thu, chi của Trường và giao nghĩa vụ phải nộp lên Tổng LĐLĐ VN theo quy định”. Theo quy định
tại Quy định 1684 năm 2006 của Tổng LĐLĐ VN thì “Đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt động phải
trích nộp cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tối đa không quá 30% kết quả tài chính sau khi đã
nộp thuế, mức cụ thể do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định”.

Kiến nghị này của Đoàn kiểm tra chưa được Thường trực và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN phê
chuẩn và triển khai.

Vì lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN cho rằng ngoài quy định của Tổng LĐLĐ VN, Trường còn thực hiện
theo Quyết định 158 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể khẳng định, đến giờ phút này, Tổng LĐLĐ VN chưa thu của Đại học Tôn Đức Thắng một
đồng nào.

Phóng viên: Từ một trường đại học khi thành lập với vô vàn khó khăn, thiếu thốn, nay
trường đã lớn mạnh toàn diện với tổng giá trị tài sản 3.000 tỷ đồng, quy mô 26.000 sinh
viên, học viên, vậy Tổng LĐLĐ VN đánh giá như thế nào về nỗ lực của nhà trường?

Ông Phan Văn Anh: Tổng LĐLĐ VN và cá nhân tôi đánh giá cao nỗ lực của các thế hệ thầy và
trò nhà trường, trong đó có cả đóng góp của đội ngũ lãnh đạo LĐLĐ TP Hồ Chí Minh và Tổng
LĐLĐ VN (tham gia làm Chủ tịch Hội đồng trường và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hoạt động của
Trường).
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Trong quá trình đó, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh trước đây và Tổng LĐLĐ VN sau này (với tư cách là
đơn vị quản lý Trường) đã tạo điều kiện hết sức như cấp vốn, cho vay vốn, giao quản lý, sử dụng
đất đai, đề xuất cơ quan có thẩm quyền cấp đất, với số tài sản được giao cho Trường quản lý, sử
dụng và cho vay lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trường có được cơ sở vật chất như ngày hôm nay, không thể không nói đến sự quan tâm, tạo
điều kiện của Tổng LĐLĐ VN và LĐLĐ TP Hồ Chí Minh và công sức của cán bộ, đoàn viên công
đoàn cả nước. Từ quả trứng nở thành con gà vàng, đó là công sức chung của nhiều người,
nhiều thế hệ.

Phóng viên: Có ý kiến lo ngại, từ câu chuyện của TDTU với cơ quan chủ quản là TLĐ, ước
mơ tự chủ của nhiều trường đại học khó trở thành hiện thực?

Ông Phan Văn Anh: Tuyệt nhiên không, mà lẽ ra ta phải suy nghĩ ngược lại. Từ mô hình thành
công của TDTU với cơ quan chủ quản là Tổng LĐLĐ VN đã là sự tham khảo và kinh nghiệm
quan trọng để Quốc hội sửa đổi Luật Giáo dục đại học và sắp triển khai đại trà.

Tổng LĐLĐ VN đã tạo mọi điều kiện để Trường được thực hiện tự chủ. Tự chủ trước hết và chủ
yếu là tự chủ trong mối quan hệ với cơ quan chủ quản.

Kết quả Trường đạt được như thời gian qua là bằng chứng sinh động khẳng định Tổng LĐLĐ VN
đã tạo điều kiện hết sức để Trường được tự chủ.

Lẽ ra phải coi Tổng LĐLĐ VN là điển hình tốt về việc cơ quan chủ quản tạo điều kiện để trường
đại học trực thuộc được tự chủ theo đúng nghĩa. Nếu có đơn vị nào đến Tổng LĐLĐ VN tìm hiểu
kinh nghiệm, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ.

Thời gian tới, khi Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực, chúng tôi tiếp tục đẩy
mạnh việc tạo điều kiện để Trường tự chủ.

Tất nhiên, tự chủ phải trong khuôn khổ pháp luật và phải chịu trách nhiệm giải trình theo quy
định. Trường, ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật, còn phải thực hiện các quy định
của Đảng và Tổng LĐLĐ VN, nhất là về công tác cán bộ.
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