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T TRINH 
A. •A • P. A A A A Sua toa, dicu chinh Ngh quyet so 34/2018/NQ-HDND cua H9i dong nhan dan 

tInh v D an xóa phông h9c tim, phông hQc muqn giai don 2019-202 1 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh 

Thrc hin Nghj quyt s 34/2018/NQ-HDND ngày 08/12/2018 cüa FIDND 
tinh Quãng Trj ye vic thông qua Dê an xóa phông h9c tam,  phông h9c muqn, gial 
doan 2019-2021. UBND tinh báo cáo tInh hInh thirc hin và d nghj Hi dng than 
dan tinh xem xét süa dôi, diêu chinh Nghj quyêt nhu sau: 

1. Khái quát ni dung Ngh quyt xóa phông hQc tim, phông hQc muqn, 
giai doin 2019-2021 

1.1. Tang s phông hpc du tu xây dirng: 390 phông (Trong do: Mm non: 202 
phOng; Tiêu hçc: 125 phông; THCS: 37 phOng; THPT: 26 phOng). 

1.2. Tng mtc du ti.r: 195.100 triu dng. 

1.3. Ngun vn: 

- Ngân sách trung uang: 85.259 triu dcng (chim t' 1 43,7%). 

- Ngân sách tinh: 76.889 triu dng (chiêm t 1 39,41%). 

- Ngân sách huyn: 27.451 triu dng (chim t' 1 14,07%). 

- Ngun xã hi hóa và các ngun hçvp pháp khác: 5.501 triu dng (chirn t' 1 
2,82%). 

1.4. Thèi gian thirc hin: 2019-2021. 

2. TInh hInh trin khai thtrc hin Ngh quyt 

- UBND tinh dâ ban hành Van ban s 5898/UBND-VX ngày 26/12/2018 v 
vic giao thim vii triên khai thrc hin dé an xóa phOng hçc tarn,  phOng hçc muqn 
giai doan  2019-202 1 cho Ban quãn ! Dir an dâu tu xây dirng các cong trInh dan ding 
và Cong nghip tinh. 

- Trong nàm 20 19-2020, dâ phê duyt và trin khai d.0 tix xóa 111 phOng hçc 
tarn, muçin vi tong kinh phi ngân sách tinh là 76.889 triu dông, hoàn thành dat 
100% ké hoach nguôn von ngân sách tinh theo Dê an xóa phOng h9c tam,  mugn. Các 
da phuong co s& dà lông ghép các nguOn von dê dâu tis xây drng 07 phOng h9c vói 
nguôn von 5.790 triu dông. 

(So lieu chi tiê't theo phy lyc dInh kern,) 
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3. Khó khán vu'óng nic trong qua trinh trin khai thirc Jiin Nghj quyt 

- D an trin khai thirc hin trong giai doan 2019-2021, tuy nhiên nguôn von 
không dáp üng dê triên khai thirc hin nên den nay chü yêu chi thrc hin duc phân 
von do Ngân sách tinh dam nhim. Nguôn von ngân sách trung ucing theo Quyêt dinE 
1436/QD-TTg ngày 2?/10/2018 cüa Thu tixng ChInh phü ye vic phê duyt Dê an 

darn bâo ca si 4t chat cho chuangtrinh giáo diic mâm non vàgiáo dc phô thông 
giai dotn 20 17-2025 và các nguôn von khác chi.ra dtxçic can dôi bô tn. 

- Ngun vn du Ut ttr ngân sách tinh dä chirn 39,41% k hoach  D an 

(76.889 triu dông/195.100 triu dông). Tuy nhiên, so phông dâu tu chi dat  28,46% 
Dê an (111 phông1390 phOng) vi 4y khó dat  miic tiêu Nghj quyêt âê ra. 

- Do ânh hu&ng cüa dçt bão hit vi'ra qua dã lam nhiu trung h9c hu hai,  xung 
cap nghiêm tr9ng và Co nguy ca mat an toân, lam tang quy rnô và sO hrçng phOng h9c 
can dâu tir so vói Ngh quyêt 34/2018Q- cüa Hi dông nhân dan tinh. 

Can cü tInh hInh trin khai thirc hin Nghj quyt s 34/20181NQ-HDND; dng 
thai dê tranh thu nguôn von ho trçl cüa Trung uung trong giai don 2021-2025 nhãm 
darn bâo diêu kin co s& 4t chat dáp iing yeu câu day h9c 2 buô i/ngày theo chuong 
trInh giáo diic phô thông rnài bat dâu triên khai & l&p 1 tü nàm hçc 2020-2021, 
IJBND tinh kInh trInh Hi dông nhân dan tinh s&a dOi, diêu chinh Nghj quyêt 
34/2018/NQ-HDND vol các ni dung nhu sau: 

1. Th&i gian thrc hin Nghj quy&: Tr näm 2019-2025. 

2. Quy mô dâu tu: Theo so luçing phông h9c tam,  phông hc muqn th&i diem 

hin nay (So lieu chi tiêt theo phy lyc dInh kèm). 

KInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt djnh./. 

AToi ,,/,u,z: 

-Nhi.rtrên; 
- Thtrông trrc HDND tinh; 
- ChCi tch, các PCTUBND tinh; 
- Ban Van hóa - Xã hi, 1-IDND tinh; 
- S Giáo diic và Dào tao; 
- Liiu: VT, VX. 
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