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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại 

cuộc họp với UBND phường Trung Lương, UBND xã Thuận Lộc 

 về công tác triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 

 năm 2022 và những năm tiếp theo 

 

 

Ngày 03 tháng 8 năm 2022, đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thị 

xã chủ trì cuộc họp với UBND phường Trung Lương, UBND xã Thuận Lộc về công 

tác triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022. Dự họp có đồng chí 

Nguyễn Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí đại diện các phòng: Nội vụ; 

Tài chính - Kế hoạch; Quản lý Đô thị, Tài nguyên - Môi trường; Giám đốc Ban quản lý 

dự án các công trình xây dựng thị xã; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp học phòng 

Giáo dục và Đào tạo; Đại diện Đảng ủy, UBND, BCĐ xây dựng trường chuẩn quốc gia 

phường Trung Lương, xã Thuận Lộc và BGH các trường học trên địa bàn phường 

Trung Lương, xã Thuận Lộc. 

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND phường Trung Lương, Chủ tịch 

UBND xã Thuận Lộc báo cáo kế hoạch, kết quả rà soát công tác xây dựng cơ sở 

vật chất đảm bảo công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn 

quốc gia của các trường học trên địa bàn; ý kiến phát biểu thảo luận của các đại 

biểu tham dự, đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thị xã, chủ trì cuộc 

họp kết luận: 

1. UBND thị xã đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các tổ 

chức trong hệ thống chính trị, các nhà trường và phụ huynh, học sinh phường 

Trung Lương và xã Thuận Lộc trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao 

chất lượng dạy và học trong thời gian qua. Chủ động ban hành kế hoạch xây 

dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn theo lộ trình đã được thống nhất. 

2. Để công tác xây dựng trường học đạt tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục, 

đạt chuẩn quốc gia đảm bảo kế hoạch đề ra trong năm học 2022 - 2023, Ủy ban nhân 

dân thị xã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, trường học liên quan và UBND phường 

Trung Lương, xã Thuận Lộc thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau: 

 2.1. Đối với phường Trung Lương  

 - Phối hợp, chỉ đạo BGH, BCH Công đoàn các trường học quan tâm công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, học sinh, phụ 

huynh học sinh và Nhân dân về trách nhiệm trong việc xây dựng trường chuẩn 

quốc gia đối với các trường học trên địa bàn phường; 
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- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn thuộc 

UBND thị xã chỉ đạo các trường học trên địa bàn tập trung nâng cao chất lượng các 

tiêu chuẩn theo các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng trường chuẩn 

quốc gia; tập trung chỉ đạo thực hiện đầu tư về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, đặc 

biệt là công tác quy hoạch tại các trường học, hoàn thành quy hoạch mở rộng các 

trường học trên địa bàn trong tháng 9/2022; điều chỉnh trình phê duyệt quy hoạch chi 

tiết các trường MN, TH, THCS; đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB để tiến hành mở 

rộng khuôn viên trường MN, TH, THCS trên địa bàn, trước mắt ưu tiên nguồn lực mở 

rộng khuôn viên trường TH, trường THCS; phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, 

phòng Quản lý đô thị hoàn thành quyết toán hạng mục Nhà đa chức năng trường Tiểu 

học đã xây dựng trước đây; 

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp BGH nhà trường xây dựng lộ 

trình và tổ chức huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng trường đạt chuẩn 

quốc gia theo kế hoạch đề ra; triển khai công tác vận động tài trợ ngay từ đầu 

năm học đảm bảo kế hoạch, công khai minh bạch và đảm bảo quy trình, quy định 

về công tác vận động tài trợ; 

- Phối hợp các phòng chuyên môn tham mưu UBND thị xã huy động nguồn 

lực triển khai xây dựng các hạng mục công trình: Mái che sân khấu ngoài trời, khu 

phát triển vận động trường MN; sân bóng đá mini, bổ sung thêm một số phòng học 

trường TH; nhà đa chức năng, sân bóng đá mini, bể bơi trường THCS; 

- Quá trình xây dựng các công trình phải đảm bảo về mặt tiến độ, chất lượng và 

an toàn. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động dạy học; duy trì và đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm trong công tác ăn bán trú tại các trường trên địa bàn; 

- Phấn đấu xây dựng trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2022, 

trường MN đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2023, trường THCS duy trì và nâng 

cao các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 để sớm được công nhận 

chuẩn quốc gia mức độ 2.  

 2.2. Đối với xã Thuận Lộc   

 - Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, 

giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và Nhân dân về trách nhiệm trong việc 

xây dựng trường chuẩn quốc gia đối với các trường học trên địa bàn xã nông thôn 

mới. 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục đang thi công công trình tại 

trường Mầm non; Đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB để tiến hành mở rộng 

khuôn viên trường TH&THCS theo quy hoạch đã được phê duyệt (thời gian hoàn 

thành trong năm 2022). Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Quản lý 

đô thị triển khai điều chỉnh trình phê duyệt quy hoạch chi tiết trường TH&THCS; 

- Đồng ý chủ trương xem xét lập dự toán trình thị xã triển khai các hạng 

mục: Sơn lại cổng, tường rào, nhà học A1, A2, nhà ăn khối tiểu học, sửa lại mái 
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nhà bếp khu vực nấu ăn bị hỏng, lát khu vực nền đất phía sau nhà học A1, A2, bổ 

sung ri đô, rèm cửa các phòng chức năng, phòng học, phòng bộ môn, nhà vệ sinh 

học sinh trường TH&THCS; 

- Đề nghị UBND xã Thuận Lộc trích ngân sách địa phương để xây dựng 03 

hạng mục công trình như đề xuất của trường MN Thuận Lộc, cụ thể: (1) Xây 

dựng Khu vui chơi trải nghiệm - Vườn cổ tích; (2) Sơn tường, lát lại nền dãy nhà 

học 8 phòng; (3) Làm lại mái che sân khấu ngoài trời.  

- Phối hợp các phòng chuyên môn UBND thị xã và các tổ chức, doanh 

nghiệp tiếp tục huy động nguồn lực triển khai xây dựng các hạng mục công trình: 

Nhà đa chức năng, sân cỏ nhân tạo, bể bơi trường TH&THCS. 

- Tập trung chỉ đạo trường MN đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2022; 

trường TH&THCS phấn đấu xây dựng đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2024; 

UBND xã và Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia xã xây dựng kế hoạch, 

phân công cụ thể cho các thành viên để triển khai có hiệu quả công tác xây dựng 

trường chuẩn quốc gia trên địa bàn. 

 2.3. Đối với phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND: theo chức năng 

nhiệm vụ, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các trường học trên địa 

bàn phường Trung Lương và xã Thuận Lộc để thực hiện tốt  kế hoạch xây dựng 

trường chuẩn của hai đơn vị. Tham mưu UBND thị xã tháo gỡ các khó khăn 

vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bố trí, huy động nguồn lực xây 

dựng cơ sở vật chất; đảm bảo chất lượng, số lượng giáo viên và cán bộ quản lý 

các trường học .v.v… Đẩy mạnh công tác truyền thông về nhiệm vụ xây dựng 

trường chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã trong năm 2022 và những năm tiếp theo 

để huy động cả hệ thống chính trị tham gia đạt hiệu quả cao nhất. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thị 

xã tại cuộc họp với UBND phường Trung Lương, UBND xã Thuận Lộc về công 

tác triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022; Ủy ban nhân Thị xã 

thông báo để các cơ quan, đơn vị, trường học có liên quan biết, phối hợp triển khai 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./. 

Nơi nhận:                                                   
- Thường trực: Thị ủy, HĐND thị xã;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

- Các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND thị xã; 

- Đảng ủy, UBND: phường Trung Lương, xã Thuận Lộc; 

- Các trường học trên địa bàn phường Trung Lương,  

  xã Thuận Lộc; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

  Nguyễn Thị Kim Anh 
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