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Số:          /NQ-HĐND 

 

Đại Lộc, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc 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 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI LỘC  

KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 03 

 

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 tháng 6 năm 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 13/2020TT-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; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 351/TTr-UBND ngày 18/10/2021 của UBND 

huyện Đại Lộc về việc 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; Báo cáo thẩm 

tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. 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 do UBND huyện trình tại kỳ 

họp, với một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Phạm vi thực hiện: Đề án triển khai trong phạm vi các trường Mầm 

non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa 

bàn huyện Đại Lộc. 

2. Mục tiêu Đề án 

2.1. Mục tiêu chung 

DỰ THẢO 



- Phấn đấu đến năm 2025 tất cả các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, 

Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đại Lộc được 

kiên cố hóa, đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới tại các xã, thị trấn. 

- 100% trường trung học cơ sở đảm bảo cơ sở vật chất triển khai dạy học 

2 buổi/ ngày để phục vụ tốt việc triển khai chương trình GDPT 2018. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

2.2.1. Xây mới các công trình phân chia cụ thể theo năm (phụ lục 01- 05 

Đề án) 

Loại phòng 

Đơn 

vị 

tính 

Nhu cầu đầu tư, xây dựng mới 
Tổng 

cộng 

Đơn 

giá 

(Triệu 

đồng) 

Thành 

tiền 

(Triệu 

đồng) 
2021 2022 2023 2024 2025 

Phòng Học Phòng 1 36 40 48 23 148 500 74000 

P.Chức năng Phòng  4 5  8 17 500 8500 

P.Bộ môn Phòng 2 12 8  4 26 500 13000 

Phòng làm 

việc 
Phòng  8 10  1 19 250 4750 

Bếp ăn, nhà ăn Nhà  1 2  3 6 450 2700 

Nhà vệ sinh 

HS 
Nhà 3 1 2 1 1 8 600 4800 

Nhà vệ sinh 

GV 
Nhà  1 3 2 2 8 300 2400 

Hội trường Phòng 1 1 1   3 900 2700 

Tổng cộng   7 64 71 51 42 235  112.850 

 

2.2.2. Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học bị xuống cấp 

 

Loại phòng 

Đơn 

vị 

tính 

Nhu cầu đầu tư, xây dựng mới 
Tổng 

cộng 

Đơn 

giá 
(Triệu 

đồng) 

Thành 

tiền 
(Triệu 

đồng) 
2021 2022 2023 2024 2025 

Phòng Học Phòng 3 10  8 26 47 100 4.700 

P.Chức năng Phòng  3    3 100 300 

Nhà vệ sinh 

HS 
Nhà 3     3 100 300 

Tổng cộng   6 13 0 8 26 53  5.300 

2.2.3. Tổng số bàn ghế cần được đầu tư giai đoạn 2021-2025: 4.557 bộ x 

1.600.000 = 7.291.200.000 đồng (Bảy tỷ hai trăm chín mốt triệu hai trăm ngàn 

đồng). Trong đó:  

+ Các trường MG, MN:   750 bộ; 

 + Các trường tiểu học: 2047 bộ; 

 + Các trường THCS: 1760 bộ. 

3. Nhiệm vụ và giải pháp 



- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp về 

đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục. Xác định đây là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng để phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương, 

đồng thời, thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng Đại Lộc trở thành huyện 

nông thôn mới.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 

viên và mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục - đào 

tạo, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho 

pháp triển. Từ đó, phát huy trách nhiệm của các phòng, ban, ngành liên quan, 

các xã, thị trấn, các cơ sở giáo dục trong việc triển khai thực hiện Đề án; đảm 

bảo công khai, dân chủ, có sự bàn bạc thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho 

nhân dân kiểm tra và giám sát. 

4. Nguồn vốn thực hiện 

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. 

- Nguồn ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 

27.100.000.000 đồng.        

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 

triển khai thực hiện Nghị quyết này.  

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc khóa XII, kỳ họp thứ  

03 thông qua ngày 20 tháng 10 năm 2021./. 

 
Nơi nhận:  
- Thường trực HĐND tỉnh;                                                                       

- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn; 

- CPVP;                                                                         

- Lưu: VT, CVHĐ.   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hảo 

 


