UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 3588 /SGDĐT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 22

tháng 12 năm 2020

V/v tập huấn lập danh mục đầu tư
phục vụ cho chương trình giáo dục
mầm non và giáo dục phổ thông giai
đoạn 2021 – 2025

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở (có danh sách kèm theo).
Căn cứ Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4
thông qua ngày 21/11/2017 Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo
khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị Quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014
của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính
phủ Phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và
giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 – 2025 (Gọi tắt là Quyết định 1436);
Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính
phủ Phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 -2025 (Gọi tắt là
Quyết định 1677);
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ nội dung chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An
Giang1 trong phiên họp ngày 15/12/2020 tại Văn phòng UBND tỉnh;
Thực hiện đúng qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và của UBND
tỉnh, Sở GDĐT đã có nhiều công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố
(huyện, thị, thành) yêu cầu hỗ trợ khảo sát và lập danh mục đầu tư phục vụ cho việc
thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo
dục phổ thông giai đoạn 2017 – 2025. Tuy nhiên, qua số liệu tổng hợp theo báo cáo
của UBND các huyện, thị, thành ý kiến của UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan
về số liệu mà Sở GDĐT đã tổng hợp báo cáo còn nhiều bất cập, chưa chính xác và
độ tin cậy không cao.
Xuất phát từ tình hình nêu trên, Sở GDĐT tổ chức buổi họp để tập huấn,
hướng dẫn cho các đơn vị phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT lập số liệu
đề xuất danh mục đầu tư đầy đủ, chính xác đúng với mục tiêu của chương trình, cụ
thể như sau:
1

Theo Thư mời số 249/TM-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh

1. Thành phần tham dự kính mời:
- Đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đại diện lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD và Khu vực huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo các Phòng GDĐT và cán bộ phụ trách Xây dựng cơ bản;
- Đại diện Ban QLDA ĐTXD và Khu vực PTĐT An Giang;
- Lãnh đạo Phòng Giáo dục mầm non và Giáo dục Tiểu học;
- Lãnh đạo Phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên.
- Đại diện Ban Giám hiệu các trường THPT chuyên, THPT, THCS và THPT
phụ trách quản lý cơ sở vật chất (ngoại trừ các đơn vị đã được lập danh mục đề
xuất đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 theo danh sách đính kèm);
2. Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 25/12/2020.
3. Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT, số 12 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ
Bình, thành phố Long Xuyên.
Đây là yêu cầu cấp bách, nhằm hỗ trợ các đơn vị trường học báo cáo và lập số
liệu đầy đủ, chính xác để đề xuất danh mục đầu tư theo lộ trình. Sở GDĐT đề nghị
các đơn vị tham dự đúng thành phần và thời gian nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần tham dự;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- Lưu: VT, KH-TC.
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Võ Bình Thư

DANH SÁCH
CÁC TRƯỜNG THPT ĐÃ ĐƯỢC LẬP DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ
KHÔNG THAM DỰ TẬP HUẤN NGÀY 25/12/2020
__________________

STT

Đơn vị

1

Trường THPT Vĩnh Bình

2

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

3

Trường THPT Cần Đăng

4

Trường THPT Võ Thành Trinh

5

Trường THPT Lương Văn Cù

6

Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng

7

Trường THPT Vĩnh Xương

8

Trường THPT Thạnh Mỹ Tây

9

Trường Trẻ em Khuyết tật An Giang

Tổng cộng gồm có 10 trường
______________________

Ghi chú

