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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÝ NHÂN 

 

Số:  97   /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                      Lý Nhân, ngày  19  tháng 9 năm 2018 

 
KẾ HOẠCH 

Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm học 2018 - 2019 

  
 Căn cứ Thông báo số 1210/TB-VPUB ngày 21/8/2018 của Văn phòng 

UBND tỉnh Hà Nam về Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội 

nghị làm việc với lãnh đạo huyện Lý Nhân về triển khai kế hoạch phấn đấu năm 

2019 công nhận huyện Nông thôn mới; 

Thực hiện Công văn số 1523/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2018 của Sở 

GD&ĐT Hà Nam về việc xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 

học 2018 - 2019, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân xây dựng kế hoạch thực hiện 

trường đạt chuẩn Quốc gia năm học 2018 - 2019 với những nội dung cụ thể sau: 
 

 I. Tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường học đạt 

chuẩn Quốc gia trong những năm qua 

 1. Cấp học Mầm non 

Tính đến hết năm học 2017 - 2018, toàn huyện có 17/24 trường Mầm non 

đạt chuẩn (tính cả MN tư thục Hiệp Hòa) đạt tỉ lệ 70,83 %. Tiến độ xây dựng 

trường học đạt chuẩn quốc gia (CQG) cơ bản đúng theo kế hoạch đề ra, đảm bảo 

cả về số lượng và chất lượng các Tiêu chuẩn theo Thông tư số 02/2014/TT-

BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia; tuy nhiên còn một 

số trường đạt CQG gặp khó khăn ở tiêu chí 4 về cơ sở vật chất và thiết bị do tỷ lệ 

huy động số trẻ đến trường tăng, số trẻ/lớp đông và hư hỏng, hao mòn về CSVC 

sau quá trình sử dụng. Do đặc thù cấp học, một số trường MN có các khu lẻ và 

xây dựng mới nên suất đầu tư lớn, ngân sách các địa phương còn nhiều khó khăn. 

2. Cấp học Tiểu học 

Tính đến hết năm học 2017 - 2018, toàn huyện đã có 24/24 trường Tiểu học 

đạt CQG, đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 10/24 trường Tiểu học đạt CQG mức độ 2, 

đạt tỷ lệ 41,66% ). Các đơn vị đã duy trì, phát huy và giữ vững các tiêu chuẩn 

trường đạt chuẩn Quốc gia; sử dụng có hiệu quả các điều kiện về CSVC, đội ngũ 

cán bộ quản lý, giáo viên để nâng cao chất lượng dạy học; tuy nhiên một số hạng 

mục công trình thuộc những đơn vị trường học được công nhận chuẩn trước đây 

đã có dấu hiệu xuống cấp cần được nâng cấp, cải tạo, bổ sung. Việc đầu tư xây 

dựng CSVC nâng mức chuẩn còn gặp khó khăn vì cần tập trung xây dựng CSVC 

trường học theo tiêu chí số 5 xã Nông thôn mới theo quy định của tỉnh. 

3. Cấp học Trung học Cơ sở 

Đến nay, toàn huyện có 20/25 trường THCS đạt CQG, đạt tỷ lệ 80%. Tiến 

độ xây dựng các trường chuẩn Quốc gia đạt kế hoạch đề ra, đảm bảo yêu cầu, lộ 

trình thực hiện, thời gian hoàn thành trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện;  

một số trường đạt CQG đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành những đơn 
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vị trọng điểm của ngành giáo dục Lý Nhân: trường THCS Bắc Lý, Nam Cao, 

Nhân Hậu, Chân Lý, ... 

II. Kế hoạch xây dựng, củng cố trường học đạt chuẩn Quốc gia trong 

năm học 2018 - 2019 

1. Chỉ tiêu:  

100%  các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc các xã trong kế hoạch 

xây dựng xã Nông thôn mới năm 2018 và năm 2019 đều đạt CQG đúng thời 

gian quy định. Trong năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau: 

1.1. Duy trì và giữ vững 100% các trường đã được công nhận đạt chuẩn 

Quốc gia, công nhận lại sau 05 năm: 

- Cấp học Mầm non gồm 01 trường: Trường Mầm non xã Nhân Nghĩa. 

- Cấp Tiểu học gồm 02 trường: Trường Tiểu học Nhân Hòa (công nhận lại 

sau 5 năm); trường Tiểu học xã Nhân Khang (công nhận lại sau 5 năm, dự kiến 

nâng mức 2). 

- Cấp THCS gồm 03 trường: Trường THCS xã Công Lý, Nhân Chính, 

Chân Lý. 

1.2. Xây dựng và đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận đạt chuẩn Quốc 

gia (lần đầu) với các đơn vị: 

- Cấp học Mầm non gồm 03 đơn vị: Trường Mầm non xã Hợp Lý, Tiến 

Thắng, Phú Phúc; nâng chuẩn mức độ 2 với trường Mầm non xã Nhân Thịnh. 

- Cấp Tiểu học: Nâng mức độ chuẩn 2 đối với trường Tiểu học xã Nguyên 

Lý, dự kiến thêm Nhân Khang, Đức Lý. 

- Cấp THCS gồm 03 đơn vị: Trường THCS xã Nhân Đạo, Phú Phúc, Đạo Lý. 

2. Các giải pháp 

2.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 

huyện và các xã, thị trấn. Hàng năm, BCĐ tham mưu chỉ đạo các địa phương, 

Phòng GD&ĐT, các nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch củng cố, hoàn 

thành, nâng cao chất lượng các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia và theo sát lộ 

trình thực hiện Nông thôn mới của địa phương. 

2.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với 

cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao để hoàn thành lộ trình 

thực hiện xây dựng các trường MN, TH, THCS đạt chuẩn Quốc gia. Hàng năm 

đưa tiêu chí đánh giá công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia vào tổng kết, 

đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các xã, thị trấn két hợp với đánh giá thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phong trào giáo dục ở địa phương. 

2.3. Tập trung chỉ đạo ngành Giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện, đáp ứng yêu cầu của trường đạt chuẩn Quốc gia; phát huy tối đa hiệu quả 

cơ sở vật chất, trang thiết bị trường chuẩn phục vụ giảng dạy và học tập trong 

nhà trường. 

2.4. Xây dựng và thực hiện chính sách nhằm tập trung huy động nhiều 

nguồn lực đầu tư cho các trường xây dựng chuẩn; ưu tiên các chương trình, dự 

án, củng cố tăng cường xây dựng CSVC, thiết bị giáo dục, phương tiện dạy học 

hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các trường chuẩn quốc gia ở 

các cấp học gắn với thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Bổ 

sung, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch tổng thể, chi tiết các trường học theo 
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hướng lâu dài, chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu thực hiện “Đổi mới căn 

bản, toàn diện” của các cơ sở Giáo dục. 

2.5. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục trường đạt chuẩn ở mỗi 

bậc học, cấp học; hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trình hồ sơ về UBND tỉnh 

(qua Sở GD&ĐT Hà Nam), chuẩn bị các điều kiện đón kiểm tra, công nhận 

trường đạt chuẩn quốc gia ở từng cấp học. 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phòng GD&ĐT là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng trường 

chuẩn Quốc gia của huyện; chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu với UBND huyện 

chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng trường 

đạt chuẩn Quốc gia, tổng hợp và báo cáo tình hình kết quả thực hiện về UBND 

huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện); 

- Chủ trì phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn liên quan tham 

mưu với UBND huyện trong chỉ đạo các đơn vị hoàn thành và nâng cao chất 

lượng các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia, công nhận mới, công nhận lại 

sau 5 năm; 

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn thuộc mỗi cấp học chủ động trong hỗ trợ 

các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện thực hiện các tiêu chuẩn 

trường đạt chuẩn quốc gia do ngành trực tiếp thực hiện; tư vấn cho cơ sở trong 

sắp xếp, hoàn thiện hồ sơ trình các cấp thẩm quyền kiểm tra công nhận, công 

nhận lại trường chuẩn Quốc gia. 

3.2. Phòng Nội vụ 

 Phối hợp với Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện bố trí đội ngũ 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các nhà trường đảm bảo các yêu cầu 

trong văn bản hướng dẫn trường đạt chuẩn Quốc gia ở từng cấp học. 

3.3. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

 Phối hợp với Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện phân bổ 

nguồn vốn ngân sách, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác hỗ trợ kinh phí 

cho các trường xây dựng chuẩn trong lộ trình thực hiện trong năm học. 

3.4 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

 Chủ trì, phối hợp với Phòng GD&ĐT tham mưu chỉ đạo các địa phương 

quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết khối công trình đối với các nhà trường 

đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo từng cấp học và quy mô phát triển; trình 

UBND huyện phê duyệt. 

3.5. Phòng Tài nguyên – Môi trường 

 Tham mưu chỉ đạo các địa phương quan tâm mở rộng diện tích sử dụng 

đối với các trường còn thiếu theo quy định, đáp ứng yêu cầu về quỹ đất trong 

quy hoạch tổng thể xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; hướng dẫn các địa 

phương hoàn thành hồ sơ cấp sổ đỏ cho các cơ sở giáo dục. 

3.6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Tập trung các nguồn lực, ưu tiên các chương trình, dự án đầu tư xây 

dựng, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động giảng dạy 

học tập các nhà trường; phối hợp các phòng chuyên môn thuộc huyện thực hiện 
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quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, quỹ đất, diện tích sử dụng đối với các 

nhà trường, đáp ứng các quy định trường chuẩn quốc gia. 

3.7. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS 

 Chủ động tham mưu BCĐ địa phương xây dựng kế hoạch, đề án thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia; tập trung nâng cao chất lượng 

giáo dục, cảnh quan sư phạm nhà trường, phát huy tối đa điều kiện CSVC, trang 

thiết bị hiện có; hoàn thành, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định về xây 

dựng trường đạt CQG. 
 

Xây dựng trường đạt CQG là nhiệm vụ quan trọng, hoàn thành chỉ tiêu Đại 

hội huyện Đảng bộ lần thứ XXV góp phần hoàn thanh mục tiêu xây dựng Nông 

thôn mới của huyện và các địa phương; UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, 

UBND các xã, thị trấn và các nhà trường trong huyện thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
-TTHU, TTHĐND huyện (để b/cáo); 

-Lãnh đạo UBND huyện; 

-Phòng: TC-KH, Nội vụ, TN-MT, KT-HT; 

-Phòng GD&ĐT; 

-UBND các xã, thị trấn; 
-Các trường MN, TH, THCS; 
-Lưu: VT, GD&ĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 
 

Trịnh Thế Mạnh 
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