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Số: 351/TTr-UBND Đại Lộc, ngày 18 tháng 10 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị thông qua Đề án đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục 

các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/5/2015; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ 

quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp; 

Căn cứ Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 

học;  

 Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng 

Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 

2020 và định hướng đến 2025; Kế hoạch số 1666/KH-UBND ngày 04/4/2018 

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU của Tỉnh 

ủy; 

Nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đại Lộc 

lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo , UBND 

huyện đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Đề án đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị 

giáo dục các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. 

 UBND huyện kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc xem xét và 

thống nhất (Có Đề án kèm theo). 

Nay kính trình./. 

Nơi nhận:    
- Như  trên; 

- Lưu VP. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
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