UBND HUYỆN YÊN KHÁNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 245/PGDĐT
V/v báo cáo kết quả thực hiện một số
chỉ tiêu, mục tiêu phát triển văn hóa xã hội, giai đoạn 2016-2020 theo Nghị
quyết số 21/NQ-HĐND ngày
04/8/2016 của HĐND tỉnh

Yên Khánh, ngày 01 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS
Thực hiện Công văn số 950/SGDĐT-KHTC ngày 20/8/2020 về việc báo
cáo kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, mục tiêu phát triển văn hóa - xã hội, giai
đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND
tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu
học, THCS triển khai rà soát, tổng hợp báo cáo các nội dung, cụ thể như sau:
1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ phòng học kiên cố từ năm 2016 đến
tháng 6/2020
- Số phòng học kiên cố được đầu tư xây dựng, tỷ lệ đạt được so với chỉ
tiêu kế hoạch. Đánh giá chất lượng, tiêu chuẩn các phòng học kiên cố được đầu
tư theo quy định của từng cấp học, bậc học.
- Số phòng học, hạng mục công trình chưa được kiên cố hóa; số học sinh
còn phải học trong các phòng học xuống cấp, không bảo đảm an toàn (nêu rõ lý
do).
- Tình hình các công trình đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn
theo quy định, chưa được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; số phòng học đã xuống
cấp, xuống cấp nghiêm trọng (không thể sử dụng được).
- Đánh giá nhu cầu về đầu tư xây dựng số phòng học thay thế các phòng
học đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp, cần xây dựng lại; nhu cầu xây
dựng đủ số phòng phục vụ học tập, phòng bộ môn và thư viện đến tháng 6/2020.
- Việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng quá tải trường,
lớp.
- Kết quả huy động nguồn lực thực hiện chỉ tiêu kiên cố hóa trường, lớp
(Các nguồn vốn được phân bổ từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương;
kết quả huy động các nguồn lực đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các
nguồn vốn của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ, góp vốn xây dựng, cho
vay vốn đầu tư cho các cơ sở giáo dục thực hiện kiên cố hóa trường lớp; tổng
hợp kết quả nguồn lực đầu tư xây dựng và sửa chữa phòng học và khối phòng
phục vụ học tập giai đoạn 2016-2020 đến tháng 6/2020).
(Tổng hợp số liệu theo Phụ lục số 03, 04 kèm theo)
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2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu trường học đạt chuẩn quốc gia đối với
từng cấp học giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6/2020
- Số lượng, tỷ lệ trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với
từng cấp học, bậc học.
- Kết quả công tác chỉ đạo việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra công nhận lại
trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, nêu rõ số lượng trường học đã được
công nhận lại, số trường không được công nhận lại, lý do.
- Kết quả huy động các nguồn lực đầu tư và công tác đầu tư xây dựng
trường học đạt chuẩn quốc gia.
3. Những ưu điểm, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị với
các cấp có thẩm quyền
3.1. Những ưu điểm và nguyên nhân
3.2. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân
3.3. Đề xuất, kiến nghị (với Trung ương, với tỉnh, với các địa phương
trong tỉnh)
Thời gian gửi báo cáo: xong trước ngày 07/9/2020, gồm: báo cáo bằng
văn bản và gửi file báo cáo và các biểu số liệu vào các địa chỉ gmail:
- GDMN: lamlan1972@gmail.com
- Cấp Tiểu học: v.phuong08@yahoo.com.vn
- Cấp THCS: doxuanquyen1973@gmail.com
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non,
tiểu học, THCS triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên; (để thực hiện)
- Lãnh đạo, Cv, Vc PGDĐT; (để chỉ đạo)
- Lưu: VT.
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