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KẾ HOẠCH 

Xây dựng, sửa chữa trường, lớp, nhà công vụ giáo viên                                        

trong dịp hè trên địa bàn huyện  
 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 01 năm 2019 của Huyện ủy Đình 

Lập UBND huyện xây dựng Kế hoạch xây dựng, sửa chữa trường, lớp, nhà công 

vụ giáo viên trong dịp hè trên địa bàn huyện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Tổ chức triển khai các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo tiến 

độ và hiệu quả; đảm bảo an toàn, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cho 

các trường học trên địa bàn huyện nhằm phục vụ công tác dạy và học năm học 

2020 - 2021 và những năm tiếp theo. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý trường lớp và đảm bảo an ninh trật tự 

trường học trong dịp hè năm 2020. 

2. Yêu cầu  

- Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất còn thiếu cho các trường học 

phải được quán triệt trong các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của 

cấp uỷ đảng, HĐND, UBND các cấp và là nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội ở địa phương, cần có sự quan tâm của các ngành, đoàn thể.   

- Nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất cho các trường học phải 

thực hiện kịp thời. Ngành giáo dục và đào tạo phải phát huy vai trò thường trực, 

là lực lượng nòng cốt, chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp kịp thời cho 

cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện các mục tiêu giáo dục trên địa bàn. 

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, 

đúng thời gian, đạt kết quả cao. 

 II. NỘI DUNG 

1. Thực trạng  

- Tổng số trường học 40, số lớp 423, số học sinh 6.991 (không bao gồm 

trường PTDTNT THCS huyện) 

- Cơ sở vật chất hiện có: 

+ Cấp Mầm non có 162 phòng học trong đó phòng kiên cố 118, bán kiên 

cố 34, phòng học mượn 10; 39 nhà ăn, bếp ăn; 105 công trình vệ sinh; 60 công 

trình nước sạch. 
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+ Cấp Tiểu học có 199 phòng học văn hóa trong đó phòng kiên cố 116, bán 

kiên cố 80, phòng học mượn 03; 06 nhà ăn, bếp ăn; 74 công trình vệ sinh; 35 

công trình nước sạch.  

+ Cấp Trung học cơ sở có 54 phòng học kiên cố; 06 nhà ăn, bếp ăn; 28 

công trình vệ sinh; 09 công trình nước sạch. 

+ Cấp Tiểu học & THCS: có 40 phòng học văn hóa trong đó phòng kiên cố 

27, bán kiên cố 13; 02 bếp ăn; 15 công trình vệ sinh; 03 công trình nước sạch. 

2. Nhu cầu sửa chữa trường lớp    

30 phòng học văn hóa, 07 phòng bộ môn, chức năng, 08 phòng công vụ 

giáo viên, 01 phòng KTX, 04 nhà bếp. Dự kiến kinh phí  1.450.000.000đ (có biểu 

đính kèm).  

3. Thời gian thực hiện 
 

STT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện 
Đơn vị phối hợp 

1 Khảo sát hiện trạng 

Trong 

tháng 01; 

02 /2020 

 

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng  

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Ban Quản lý Dự án 

đầu tư xây dựng huyện 

2 
Lập dự toán, bố trí nguồn 

vốn 

Trong 

tháng 01; 

02 /2020 

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng  

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện 

3 
Trình lãnh đạo huyện phê 

duyệt 

Trong 

tháng 01; 

02 /2020 

 

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng  
Ban Quản lý Dự án 

đầu tư xây dựng huyện 

4 Khởi công  
Trước 

20/6/2020 

Ban Quản lý Dự 

án đầu tư xây 

dựng huyện 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 

5 Hoàn thành 
Trước 

15/8/2020 

Ban Quản lý Dự 

án đầu tư xây 

dựng huyện 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nhóm giải pháp thứ nhất: Rà soát hiện trạng, nhu cầu cần đầu tư xây 

dựng, sửa chữa tại các đơn vị trường. 

- Các đơn vị trường tham mưu, phối hợp cùng UBND xã, thị trấn trên địa 

bàn tự khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất. Lập danh mục đề xuất lên 

cấp trên với những hạng mục quá khả năng tài chính của đơn vị.  
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- Phòng Giáo dục - Đào tạo phối hợp cùng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban 

Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện rà soát, tổng hợp hiện trạng, nhu 

cầu sửa chữa cơ sở vật chất tại các trường, điểm trường. Lập danh mục đề xuất 

cần đầu tư sửa chữa sau khi đã rà soát kế hoạch sáp nhập các trường, điểm 

trường, dự báo sự gia tăng số học sinh, giáo viên trong tương lai để đầu tư có 

được hiệu quả, tránh lãng phí. 

2. Nhóm giải pháp thứ hai: Công tác phối hợp của cấp ủy, chính quyền; 

công tác tuyên truyền. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, đường lối, 

mục tiêu giáo dục đến toàn thể nhân dân. 

 - Tích cực tuyên truyền công tác xã hội hoá giáo dục, tuyên truyền để nhân 

dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động, các nguồn lực hợp pháp để 

đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất với phương châm nhà nước và nhân dân 

cùng làm. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí từ ngân sách Nhà nước, các nguồn hỗ trợ hợp pháp và nguồn xã 

hội hóa khác (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai đầu tư xây dựng, 

sửa chữa các công trình trường, lớp học, bố trí quỹ đất cho các trường học có nhu 

cầu mở rộng quỹ đất đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục; thường xuyên rà soát, 

báo cáo định kỳ về những vướng mắc, khó khăn (nếu có), tiến độ thi công các 

công trình xây dựng, sửa chữa trường, lớp, nhà công vụ giáo viên. 

- Chỉ đạo các nhà trường phối hợp với địa phương chủ động sữa chữa các 

hạng mục nhỏ theo khả năng tài chính của đơn vị. Tiếp nhận, quản lý, khai thác 

sử dụng hiệu quả các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa trường, lớp, nhà công 

vụ giáo viên, phối hợp giám sát cộng đồng về chất lượng các công trình xây 

dựng, sửa chữa. 

- Chỉ đạo các nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên thường 

trực nhằm đảm bảo an toàn tài sản trường học, đảm bảo an ninh trật tự, phòng 

chống cháy nổ; đồng thời công bố số điện thoại của thường trực, bảo vệ để liên 

lạc khi cần thiết.  

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong kế hoạch. 

- Thường xuyên, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện 

trong việc giám sát chất lượng các công trình xây dựng, sửa chữa trường, lớp, nhà 

công vụ giáo viên. 
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3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Cân đối, phân bổ nguồn vốn ngân sách thuộc các dự án đầu tư xây dựng, 

sửa chữa trường, lớp, nhà công vụ giáo viên kịp thời. 

- Thẩm định hồ sơ quyết toán các công trình xây dựng, sửa chữa trường, 

lớp, nhà công vụ giáo viên trình UBND huyện xem xét, quyết định.  

4. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai sửa chữa 

trường, lớp học, nhà công vụ giáo viên đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp 

luật về đầu tư xây dựng hiện hành. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan của huyện trong việc tổ chức bàn giao các 

công trình sửa chữa trường, lớp, nhà công vụ giáo viên đã hoàn thành cho các nhà 

trường tiếp nhận quản lý, sử dụng. 

- Lưu giữ hồ sơ đầu tư sửa chữa trường, lớp, nhà công vụ giáo viên theo 

quy định. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp, giúp đỡ các nhà trường tổ chức sửa chữa, bổ sung các hạng 

mục cơ sở vật chất theo điều kiện của địa phương. 

- Tổ chức tuyên truyền về chủ trương đầu tư xây dựng, sửa chữa trường, 

lớp, nhà công vụ giáo viên, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực thực hiện 

công tác xã hội hóa, đóng góp nguồn lực xây dựng, sửa chữa trường, lớp học trên 

địa bàn. Phối hợp các cơ quan chuyên môn huyện khảo sát mặt bằng xây dựng, 

sửa chữa trường học. 

- Đảm bảo đủ quỹ đất để xây dựng các công trình trường, lớp, nhà công vụ 

giáo viên có trong danh mục kèm theo kế hoạch. Giám sát cộng đồng về chất 

lượng các công trình xây dựng, sửa chữa trường, lớp, nhà công vụ giáo viên trên 

địa bàn. 

- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể có liên quan trên địa bàn phối hợp, tạo điều 

kiện tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động hè. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kịp thời báo cáo UBND huyện để xem xét, 

giải quyết./. 
 

 
Nơi nhận:       
- Các đ/c UVBTVHU (b/c);                                                                           
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: GD và ĐT,  KT và HT, TC-KH; 

- Ban QLDAĐTXD huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                                                                  

                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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