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THÔNG BÁO 

Kết luận buổi kiểm tra thực tế nhu cầu đầu tư bổ sung cơ sở vật chất  

các trường tại xã Mai Pha để duy trì đạt chuẩn quốc gia 

   

Ngày 04/5/2022, đồng chí Đặng Quốc Minh và đồng chí Nguyễn Thị Hồng 

Vân, Phó Chủ tịch UBND thành phố tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở vật chất một 

số trường học trên địa bàn xã Mai Pha. Tham dự cuộc kiểm tra có các đồng chí 

đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Giáo 

dục và Đào tạo, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban 

Quản lý dự án ĐTXD; Lãnh đạo UBND xã Mai Pha; Chuyên viên Văn phòng 

HĐND - UBND thành phố, Ban giám hiệu các trường học: trường Mầm non Mai 

Pha, Tiểu học Mai Pha, THCS Mai Pha. 

Sau khi đi kiểm tra, khảo sát thực địa các trường học trên địa bàn xã; nghe 

các nhà trường và phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo, đến thời điểm hiện nay 

trên địa bàn xã đã có 3/3 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Đối chiếu với tiêu 

chuẩn của Thông tư số 131, hiện nay cơ sở vật chất các trường chưa đảm bảo theo 

quy định (trường Mầm non Mai Pha và Tiểu học Mai Pha thiếu phòng học và các 

phòng chức năng; trường THCS Mai Pha cơ sở vật chất đã xuống cấp). Do đó, 

việc đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho các trường là rất cần thiết, nhằm duy trì 

trường học đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, đồng 

chí Đặng Quốc Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận và yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mai 

Pha rà soát, đề xuất điều chỉnh thửa đất thuộc Trạm y tế cũ xã Mai Pha thành đất 

Giáo dục, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn xã và duy trì 

trường học đạt chuẩn quốc gia. 

- Tiến hành rà soát thực trạng và báo cáo nhu cầu đầu tư các phòng học bộ 

môn của các trường THCS trên địa bàn thành phố (trừ 02 trường THCS Hoàng 

Văn Thụ và THCS Chi Lăng đã được đầu tư đồng bộ). 

- Đồng ý phương án cải tạo, sửa chữa trường THCS Mai Pha gồm các hạng 

mục: Lát lại sân trường; sơn lại toàn bộ khu nhà lớp học, nhà bộ môn, nhà hành 

chính 2 tầng; thay thế hệ thống điện hành lang các khối nhà; xây dựng hệ thống 

tường rào ngăn cách với khu dưới của Ngôi trường Hy vọng Samsung (đảm bảo 

tiết kiệm và phù hợp với không gian của trường). Giao phòng Giáo dục và Đào 

tạo cân đối nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo để triển khai thực hiện 

trong năm 2023. 

                                           
1 Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 27/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu 

chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. 
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2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo đăng ký nhu cầu sử dụng đất mở 

rộng cho trường Mầm non Mai Pha đáp ứng tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn 

quốc gia. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Chủ trì, xem xét bổ sung danh mục đầu tư công đối với dự án Mở rộng 

trường Mầm non Mai Pha và Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Mai Pha theo chỉ 

đạo của Lãnh đạo UBND thành phố. 

4. Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, lập phương 

án để báo cáo UBND thành phố xem xét, cho chủ trương chuẩn bị đầu tư đối với 

dự án Mở rộng trường Mầm non Mai Pha và Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học 

Mai Pha, nhằm duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo tiết kiệm chi phí 

đầu tư và phù hợp với thực tiễn, gồm các hạng mục sau: 

- Trường Mầm non Mai Pha:  

+ Đối với khu đất thuộc trường Mầm non Mai Pha: tháo dỡ khối nhà phụ 

trợ cấp 4 cũ (gồm 01 phòng y tế; 01 phòng bảo vệ) sát cổng trường để kết nối với 

khu đất thuộc Trạm y tế cũ.   

+ Đối với khu đất Trạm Y tế cũ xã Mai Pha (cạnh cổng trường Mầm non 

Mai Pha, rộng trên 508m2): tháo dỡ các khối nhà cấp 4 cũ. Xây dựng bổ sung các 

phòng học, phòng chức năng phù hợp với nhu cầu và công năng của nhà trường; 

khu để xe CB-GV; cổng trường; tường rào...  

- Trường Tiểu học Mai Pha: Tháo dỡ nhà để xe và nhà 02 phòng học cấp 4 

cũ đã xuống cấp. Xây dựng khối nhà gồm các phòng học, phòng chức năng và 

nhà để xe cho GV-HS. Cải tạo đoạn tường rào phía Nam. 

5. UBND xã Mai Pha 

Phối hợp với các phòng, ban liên quan rà soát quy hoạch sử dụng đất  giáo 

dục; đề xuất điều chỉnh khu đất Trạm y tế cũ xã Mai Pha thành đất Giáo dục; xem 

xét, nghiên cứu mở rộng thêm phần đất trước cổng Trạm y tế cũ xã Mai Pha để 

quy hoạch thành đất giáo dục. 

Trên đây là kết luận buổi kiểm tra cơ sở vật chất một số trường học trên địa 

bàn xã Mai Pha, UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan 

biết và thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các thành phần tham gia; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT.                                      

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Lê Dũng 
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