ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 896 /UBND-GDĐT

Lý Nhân, ngày 29 tháng 8 năm 2018

V/v rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất
trường học để chuẩn bị năm học mới
năm học 2018-2019

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện
Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2018 của UBND
huyện Lý Nhân về việc tổ chức hoạt động hè và xây dựng cơ sở vật chất trường học
năm học 2018-2019; Thông báo số 112/TB-VP ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Văn
phòng UBND huyện Lý Nhân thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện tại phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2018; UBND huyện Lý Nhân
yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; UBND các xã, thị trấn; các nhà trường
thực hiện tốt một số nội dung công việc sau:
1. Đối với UBND các xã, thị trấn
- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất của các trường Mầm non,
Tiểu học và THCS trên địa bàn để có kế hoạch tu sửa, cải tạo kịp thời; đẩy nhanh tiến
độ xây dựng các đơn nguyên, các công trình phụ trợ của các trường để kịp đưa vào
sử dụng trước khai giảng năm học mới 2018-2019.
- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương; tiếp tục
có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu phòng học, phòng chức năng, nhà vệ
sinh, công trình nước sạch, sân chơi, bãi tập, bàn ghế học sinh,… không đưa vào sử
dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa đảm bảo an toàn theo quy định.
2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
- Tổ chức kiểm tra, nắm bắt thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các
trường (đặc biệt là những trường khó khăn về cơ sở vật chất) để báo cáo, tham mưu
với lãnh đạo UBND huyện các giải pháp khắc phục kịp thời những khó khăn vướng
mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học.
- Chỉ đạo các trường quan tâm xây dựng cảnh quan, môi trường sư phạm
xanh, sạch, đẹp, an toàn; khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
hiện có để nâng cao chất lượng giáo dục; có giải pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối
trong việc tổ chức nuôi ăn cho trẻ trong các trường Mầm non.
3. Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện
- Rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới, báo cáo,
tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai tu sửa, cải tạo, hoàn
thiện kịp thời phục vụ cho tốt cho hoạt động dạy và học năm học 2018-2019.
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- Tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh trường lớp, trang trí phòng học, phòng chức
năng; thay thế, bổ sung các bảng biểu hỏng hoặc không còn phù hợp; trồng, chăm sóc
tốt các bồn hoa, cây cảnh, vườn thực vật; kiểm tra độ an toàn của các phòng học cấp 4,
phòng học cao tầng đã xây dựng lâu năm, cắt tỉa các cành cây trong khuôn viên
trường… để đảm bảo có cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn.
- Tiếp tục khai thác, sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
hiện có; có kế hoạch tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư,
xây dựng cơ sở vật chất, từng bước khắc phục tình trạng thiếu các phòng chức
năng, công trình vệ sinh không đảm bảo, bàn ghế chưa đạt chuẩn…nhằm nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện.
Nhận được Công văn này, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân yêu cầu Phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện, UBND các xã, thị trấn; các trường Mầm non, Tiểu học,
THCS trong huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (để b/cáo);
Người ký: Ủy
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện (để p/h chỉ đạo);
ban nhân dân
- Như kính gửi (để thực hiện);
huyện Lý Nhân
- Lưu: VT.
Email:
ubndln@hanam
.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Hà Nam
Thời gian ký:
29.08.2018
22:35:41 -07:00
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KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Thế Mạnh

