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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện về Tờ trình
và dự thảo Nghị quyết kèm theo Đề án xây dựng cơ sở vật chất
các trường học trên địa bàn huyện giao đoạn 2021-2025
Qua nghiên cứu, xem xét tờ trình số 351/TTr- UBND huyện ngày
18/10/2021 của UBND huyện; Đề án xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên
địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và dự thảo Nghị quyết kèm theo Đề án. Ban
Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện báo cáo với HĐND huyện một số nội dung sau:
1. Về sự cần thiết của Đề án xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên
địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung
ương đến địa phương và các tầng lớp nhân dân, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của
các trường trên địa bàn huyện đã được đầu tư, nâng cấp cơ bản đảm bảo, góp phần
quan trọng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện nhà đạt được những kết
quả khá toàn diện. Hiện nay, toàn huyện có 55 trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu
học, Trung học cơ sở; với 851 lớp/26.356 học sinh. Hằng năm, số lượng lớp tăng ở
mỗi cấp học từ 10 lớp trở lên; chỉ tính riêng năm học 2020-2021 tổng số lớp học
tăng ở 3 cấp là: 39 lớp, điều này dẫn đến thiếu phòng dạy học. Bên cạnh đó, cơ sở
vật chất của một số trường thời gian đầu tư xây dựng và đưa vào sử dung đã quá
lâu, hằng năm lại thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, nên đã bị xuống
cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn và không đáp ứng được yêu cầu phát
triển sự nghiệp giáo dục của huyện trong giai đoạn đến theo hướng chuẩn hóa của
Bộ Giáo dục- Đào tạo.
Hơn nữa, hiện nay nhiều trường đạt chuẩn sau 05 năm chưa đủ điều kiện để
đề nghị Tỉnh kiểm tra công nhận lại, do cơ sở vật chất xuống cấp nặng nhưng chưa
có kinh phí để đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa.
Từ những lý do trên, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện xét thấy UBND
huyện trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua Đề án xây dựng cơ sở vật chất các
trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 là rất cần thiết, phù hợp với
thực trạng và xu hướng phát triển chung của huyện mà Nghị quyết Đảng bộ huyện
Đại Lộc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
2, Về quy mô và nguồn vốn thực hiện Đề án
- Về quy mô Cơ sở vật chất của Đề án
Trong 5 năm, UBND huyện đầu tư xây dựng mới, sửa chữa và mua sắm bàn
ghế cho 3 cấp học (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) cụ thể như sau:

+ Xây mới : Tổng cộng 235 các hạng mục công trình (gồm: Phòng học, các
phòng hiệu bộ, bếp ăn, nhà vệ sinh, hội trường); với tổng kinh phí đầu tư xây dựng
mới là: 112,850 tỷ đồng;
+ Nâng cấp, sửa chữa : 53 các hạng mục công trình (gồm: Phòng học, các
phòng hiệu bộ, bếp ăn, nhà vệ sinh); với tổng kinh phí đầu tư sửa chữa là: 5,3 tỷ
đồng;
+ Mua sắm bàn ghế phục vụ cho học sinh giai đoạn 2021-2025
4.557 bộ; với tổng kinh phí là: 7.291.200.000, đồng (Bảy tỷ hai trăm chín
mốt triệu hai trăm ngàn đồng).
- Tổng kinh phí thực hiện đề án: 125. 441.200.000, đồng (Một trăm hai
mươi lăm tỷ bốn trăm bốn mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng).
Trong đó:
+ Nguồn sự nghiệp giáo dục: 98.341.200.000, đồng
+ Từ nguồn đầu tư công trung hạn (2021-2025): 27.100.000.000, đồng.
- Với nguồn vốn thực hiện đề án nêu trên, qua làm việc trực tiếp với lãnh
đạo UBND huyện và các phòng chức năng của UBND huyện thì phù hợp với khả
năng ngân sách của UBND huyện.
3. Về nội dung dự thảo Nghị quyết
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với dự thảo Nghị quyết.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội của HĐND huyện về
Đề án xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 20212025 và dự thảo Nghị quyết. Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết
định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND huyện (báo cáo);
- TT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT.
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