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BÁO CÁO
Thực trạng công tác xây dựng trường học đạt chuẩn
quốc gia trên địa bàn tỉnh
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thực hiện Công văn số 354/HĐND ngày 03/11/2021 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Bình Phước V/v đề nghị chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại Hội
nghị chất vấn giữa hai nhiệm kỳ họp của HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) báo cáo theo các nội dung được yêu cầu như sau:
1. Công tác triển khai và kết quả đạt được
a. Công tác triển khai
Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia nhằm huy động các
nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho các cơ sở giáo
dục không ngừng được nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; hướng đến xây
dựng môi trường học tập và rèn luyện cho các em học sinh một cách toàn diện.
Với mục tiêu đó, Sở GD&ĐT đã tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND)
tỉnh ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện công tác xây dựng trường
học đạt chuẩn quốc gia; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng
trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.
Để công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được đồng bộ, trong giai
đoạn 2019-2021, Sở GD&ĐT đã tổ chức 06 lớp tập huấn cho tất cả các cơ sở
giáo dục về công tác kiểm định và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Sở
cũng hướng dẫn các đơn vị trong ngành lập kế hoạch, đăng ký xây dựng trường
đạt chuẩn quốc gia theo từng năm học, chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ
đạo để triển khai thực hiện hằng năm. Đồng thời, Sở GD&ĐT đã tham mưu
đưa chỉ tiêu về kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào chỉ tiêu kế
hoạch phát triển GD&ĐT hàng năm của tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các
phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tự đánh giá nhằm thực
hiện chỉ tiêu đạt chuẩn quốc gia. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc
gia được đưa vào tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua hàng năm của ngành giáo
dục.
b. Kết quả đạt được
Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được các cấp chính quyền và các
sở, ngành có liên quan quan tâm đầu tư góp phần chuẩn hóa theo yêu cầu của
trường chuẩn quốc gia. Tổng kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương đầu tư
xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường từ năm học
2018-2019 đến năm học 2020-2021 là 2.287 tỉ đồng.
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Tổng số trường đã được công nhận đạt chuẩn tính đến ngày 08/11/2021
là 156 trường (trong đó có 68 trường đã hết hạn công nhận nhưng không đủ
điều kiện công nhận lại hoặc đã sáp nhập); hiện nay còn 88 trường đang đạt
chuẩn; tỉ lệ: 88/388 trường = 22,68% (giáo dục THPT là 13/36 trường = 36%;
giáo dục THCS là 16/107 trường = 14,95%; giáo dục Tiểu học là 31/122
trường = 25,4%; giáo dục Mầm non là 28/123 trường = 22,76%).
2. Khó khăn, hạn chế
Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT
ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cơ sở vật chất và phòng
học bộ môn đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn; trong khi đó, công tác xây dựng cơ sở
vật chất ở Bình Phước gặp nhiều khó khăn do nguồn lực kinh phí của địa phương
còn hạn chế.
Thực tiễn cho thấy, nhiều trường học thiếu cơ sở vật chất, thiếu phòng
chức năng, phòng học bộ môn, phòng hành chính, khu sân chơi, bãi tập...;
trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy và học chưa đầy đủ; một
số trường có diện tích đất/học sinh không đảm bảo quy định, chưa có Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất; việc quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch tăng
quỹ đất dành cho giáo dục còn hạn chế. Số lượng phòng học và các hạng mục
còn thiếu trong giai đoạn 2021-2025 cụ thể như sau: Số phòng học và phòng
chức năng còn thiếu: 5.452 phòng (tương ứng vốn đầu tư 3.970 tỷ đồng); Các
hạng mục còn thiếu: 1.227 hạng mục (tương ứng vốn đầu tư 737 tỷ đồng).
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên còn thiếu nhiều theo quy định; số
lượng, cơ cấu giáo viên chưa đảm bảo; nhiều trường phải bố trí giáo viên hoặc
nhân viên không có chuyên môn phù hợp để kiêm nhiệm các vị trí việc làm
như: nhân viên thiết bị, thư viện, văn thư, y tế…Căn cứ vào các quy định của
Bộ GD&ĐT, trong giai đoạn 2021-2025 biên chế toàn tỉnh còn thiếu: Cán bộ
quản lí: 110 người; giáo viên: 2.660 người; nhân viên: 457 người.
Việc sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện theo
đúng nội dung Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 của Bộ
GD&ĐT về hướng dẫn rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non,
phổ thông dẫn đến tình trạng tăng số lớp/trường và số học sinh/lớp nên nhiều
trường không giữ được các tiêu chí trường đạt chuẩn.
3. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới
- Sở GD&ĐT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây
dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025; tiếp tục phối hợp với
UBND cấp huyện và các sở, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức
thực hiện nhiệm vụ công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia theo quy định;
tập trung chỉ đạo việc nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục.
- Sở GD&ĐT phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các
huyện, thị xã, thành phố:
+ Sở Nội vụ và UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội
vụ, Bộ GD&ĐT đề xuất bổ sung biên chế còn thiếu cho ngành GD&ĐT; chủ trì
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phối hợp với Sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát, điều
chuyển biên chế thừa, thiếu cục bộ giữa các địa phương, đơn vị trên địa bàn;
tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp trên
địa bàn, sử dụng biên chế tiết kiệm được bổ sung cho biên chế giáo dục.
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu
tư công trong xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; tham mưu
UBND tỉnh bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa, thay thế, bổ sung cơ sở vật chất,
trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng ở các trường đã được công nhận đạt chuẩn
quốc gia để đảm bảo duy trì, nâng chuẩn cho các năm tiếp theo.
+ Sở Tài chính hàng năm cân đối, bố trí dự toán ngân sách nhà nước để
tham mưu UBND tỉnh thuận chủ trương cho mua sắm trang thiết bị theo tiêu
chuẩn quy định của trường chuẩn quốc gia và các trường trong lộ trình nhằm
duy trì, nâng chuẩn các năm tiếp theo.
+ Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Theo phân
cấp và phân công của UBND tỉnh để hướng dẫn, kiểm tra các chủ thể tham gia
hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, lập thiết
kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình giáo dục tuân thủ theo
đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hiện hành; trong đó đảm bảo các yêu cầu
kỹ thuật và quy cách được quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT và
Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
quy định về cơ sở vật chất và phòng học bộ môn đối với các cơ sở giáo dục.
+ UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí và các nguồn lực
(con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị...) để thực hiện kế hoạch xây dựng
trường học đạt đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT; lập kế hoạch
đầu tư, xây dựng cho các trường học trên địa bàn để đạt chuẩn quốc gia; chủ
động hoặc phối hợp trong việc thực hiện mua sắm các thiết bị, dụng cụ dạy học
đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; từng bước có kế hoạch để khắc
phục tình trạng các trường có quy mô số lớp/trường và số học sinh/lớp vượt
quá quy định thuộc phạm vi quản lý.
Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, GDTrH.
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