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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
 

Số: 538 /BC-UBND 

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

 

            Đình Lập, ngày 18 tháng 9 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện 

 

Căn cứ công văn số 2170/SGDĐT-KHTC ngày 15/9/2019 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Lạng Sơn về việc rà soát các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh, 

UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau:  

1. Quy mô trường, lớp 

- Tổng số 14 trường; 153 lớp trong đó, có 53 nhóm trẻ và 100 lớp mẫu giáo 

tổng số 2488 trẻ. 

- Trường đạt chuẩn Quốc gia: 04 trường 

- Tổng đội ngũ: 360 người, trong đó CBQL: 40 người, Giáo viên: 225 

người, Nhân viên: 95 người (26 nhân viên biên chế, 69 nhân viên hợp đồng) 

2. Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

- Cở sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu 

dạy học. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ so với nhu cầu thực tế, một số 

thiết bị dạy học lâu năm đã xuống cấp không còn đảm bảo được chất lượng cần 

phải bổ sung thay thế, cụ thể như sau:    

- Trang thiết bị dạy học: Trang thiết bị dạy học cho nhóm trẻ: 47 bộ; nhóm 

mẫu giáo: 97 bộ; Thiết bị đồ chơi ngoài trời: 46 bộ; Máy vi tính, máy chiếu, thiết 

bị âm thanh: 73 bộ; Trang thiết bị TDTT: 65 bộ. (Chi tiết theo biểu số 04 đính 

kèm)  

- Cơ sở vật chất: Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ: 259 

phòng, trong đó có 09 phòng học nhờ; Khối phòng phục vụ học tập: 13 phòng; 

Khối phòng hành chính quản trị: 83 phòng; Khối phòng tổ chức ăn: 50 phòng, 

trong đó phòng tạm, nhờ là 16 phòng. (Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm) 

3. Nhu cầu đầu tư 

- Trang thiết bị: Thiết bị dạy học cho các nhóm trẻ mầm non 26 bộ; Thiết bị 

dạy học cho các nhóm lớp mẫu giáo 46 bộ; Thiết bị đồ dùng, đồ chơi ngoài trời 30 

bộ; Máy vi tính 55 bộ và một số thiết bị máy chiếu, thiết bị âm thanh khác. (Chi 

tiết theo biểu số 04 đính kèm)  

- Cơ sở vật chất: Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ: 26 

phòng; Khối phòng hành chính quản trị: 61 phòng; Khối phòng phục vụ học tập: 

14 phòng; Khối phòng tổ chức ăn: 37 phòng. (Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm) 

4. Phương hướng, giải pháp thực hiện 
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- Tăng cường đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết 

bị cho các nhà trường. Chỉ đạo các đơn vị trường học tham mưu cấp ủy đảng, 

Chính quyền địa phương huy động huy động nguồn lực để cho giáo dục. 

- Chỉ đạo các nhà trường tận dụng các nhà văn hóa của thôn, phòng công vụ 

giáo viên làm lớp học tại các điểm trường còn thiếu phòng học để huy động tối đa 

số trẻ ra lớp học. 

5. Đề xuất và kiến nghị 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cung cấp trang thiết bị cho các trường để 

đảm bảo có đủ, đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng được nhu cầu dạy học của ngành 

giáo dục trong năm học tới và những năm học tiếp theo.  

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn 

huyện Đình Lập./. 

 

Nơi nhận:                         
- Sở GD&ĐT Lạng Sơn (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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