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Về việc rà soát, xây dựng kế hoạch
giai đoạn 2022-2025 thực hiện Đề án
đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình
giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non và Phổ thông trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2126/SGDĐT-KHTC ngày 18/10/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Bình Định về việc rà soát, xây dựng kế hoạch giai đoạn 20222025 thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025.
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non
và Phổ thông trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau đây:
1. Rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, tổng hợp nhu cầu đầu tư xây dựng kiên cố
hóa trường, lớp học và đầu tư bổ sung cơ sở vật chất trường lớp học giai đoạn 20222025, đảm bảo điều kiện để các trường thực hiện chương trình giáo dục, nhất là
chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, cụ thể như sau:
- Rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường, lớp
học để thay thế các phòng học tạm, phòng học bán kiên cố xuống cấp và phòng học
nhờ, mượn (đề nghị tổng hợp, báo cáo chi tiết theo Biểu 01 kèm theo).
- Rà soát hiện trạng, đề xuất nhu cầu đầu tư xây dựng bổ sung số phòng học đạt
chuẩn 01 lớp/01 phòng cấp mầm non và tiểu học; đủ số phòng phục vụ học tập, phòng
bộ môn và thư viện cấp tiểu học, THCS (đề nghị tổng hợp, báo cáo chi tiết theo Biểu
02 kèm theo).
2. Dự kiến nguồn vốn thực hiện, đề xuất cụ thể cơ cấu các nguồn vốn (nhu cầu
vốn dự kiến báo cáo theo Biểu 01 và 02).
Báo cáo nộp về Phòng GDĐT (đ/c Nhân) trước 26/10/2021, đồng thời gửi file
mềm về địa chỉ: tranducnhanpgd@gmail.com để tổng hợp. Đơn vị nào không có báo
cáo xem như không có nhu cầu đầu tư.
Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non và Phổ thông trực thuộc
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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