UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 188 /UBND-THVX

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 05 năm 2021

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện
Đề án Nâng cao chất lượng
giáo dục tỉnh Đồng Tháp
giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính.
Thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của
Chính phủ về việc Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo
của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; Quyết định số 1436/QĐ-TTg
ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 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;
Để triển khai thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, Uỷ ban nhân dân tỉnh
Đồng Tháp đang xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp
giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp vào
kỳ họp tháng 07 năm 2021, với tổng nhu cầu kinh phí là 5.740,369 tỷ đồng chủ
yếu xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học; đào tạo, bồi
dưỡng giáo viên… Tuy nhiên, hằng năm Đồng Tháp còn nhận hỗ trợ từ ngân
sách Trung ương, mặc dù cố gắng nhưng vẫn không cân đối đủ nguồn lực tài
chính để thực hiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp kính đề nghị Bộ Giáo dục
và Đào tạo, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí thực hiện
Đề án giai đoạn 2021 - 2025 như sau:
1. Cơ sở vật chất: Tổng nhu cầu kinh phí đầu tư cơ sở vật chất là
4.871,308 tỷ đồng, nguồn ngân sách của Tỉnh cân đối 2.181,308 tỷ đồng, đề
nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ phần kinh phí còn lại là 2.690 tỷ đồng (1).
2. Trang thiết bị tối thiểu: Tổng nhu cầu kinh phí trang thiết bị tối thiểu
từ lớp 1 đến lớp 12 là 400,780 tỷ đồng, đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ là
120,234 tỷ đồng(2), phần còn lại ngân sách địa phương đối ứng. Trong đó:
(1)

. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 02/3/2021
về tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016 - 2020.

2
- Năm 2021, nhu cầu kinh phí để trang bị thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1,
2, 6 theo quy định(3) là 227,294 tỷ đồng, đề nghị vốn ngân sách Trung ương hỗ
trợ (vốn sự nghiệp giáo dục) là 68,188 tỷ đồng (tạm tính theo tỷ lệ 30%).
- Từ năm 2022 đến năm 2025, nhu cầu kinh phí để trang bị thiết bị dạy học
tối thiểu các lớp 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thực hiện, căn cứ danh mục thiết bị do
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ theo tỷ lệ
30% như năm 2021, còn lại là ngân sách địa phương đối ứng (từ nguồn sự nghiệp
giáo dục).
3. Đào tạo nâng chuẩn giáo viên: Tổng nhu cầu kinh phí đào tạo nâng
chuẩn giáo viên công lập mầm non và phổ thông là 14,602 tỷ đồng, đề nghị vốn
ngân sách Trung ương hỗ trợ là 4,381 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách địa
phương đối ứng.
(Kèm theo Phụ lục dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện đề án nâng cao
chất lượng giáo dục tỉnh đồng tháp giai đoạn 2021 - 2025 )./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Sở: GDĐT, KHĐT, TC;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/THVX.
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(2)

. Tạm tính tỷ lệ 30% theo Công văn số 428/BGDĐT-CSVC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ
thông giai đoạn 2017-2025.
(3)
. Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết
bị dạy học tối thiểu lớp 1; Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT ngày 13/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2; Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 13/01/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6.
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Nội dung
TỔNG CỘNG
XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Đề án đảm bảo CSVC cho chương
trình giáo dục phổ thông
Hội trường Trường THPT Chuyên
Nguyễn Quang Diêu
Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung
học phổ thông Kiến Văn
Dự án Trường THPT TP. Cao Lãnh
TRANG THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC
Dự án mua sắm thiết bị mầm non giai
đoạn 2021 - 2025
Dự án mua sắm thiết bị dạy học ngoại
ngữ
Dự án mua sắm thiết bị bàn ghế học
sinh phổ thông
Dự án mua sắm thiết bị dạy học tin học

5

Trang bị thiết bị tối thiểu lớp 1 đến lớp
12

6

Trang bị sách giáo khoa

Tổng nhu cầu
kinh phí giai đoạn
2021 - 2025
5.740,369
5.069,984

Cơ cấu nguồn vốn
Ngân sách địa
Đề nghị Ngân sách
phƣơng
Trung ƣơng hỗ trợ
2.925,754
2.814.615
2.379,984
2.690,000
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Ghi chú

Thiết bị lớp 1,2,6 thực hiện
theo TT 05,43,44; các lớp
3,4,5,7,8,9,10,11,12 tạm tính
theo danh mục do Bộ GDĐT
ban hành năm 2009, 2010
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Nội dung

Trang bị sách văn hóa học đường, tấm
7 gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỹ năng
sống cho học sinh…
III ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG
1
Đào tạo giáo viên nâng chuẩn
2 Tập huấn, bồi dưỡng CTGDPT
3 Bồi dưỡng Cán bộ quản lý cấp Tỉnh

Tổng nhu cầu
kinh phí giai đoạn
2021 - 2025

Cơ cấu nguồn vốn
Ngân sách địa
Đề nghị Ngân sách
phƣơng
Trung ƣơng hỗ trợ
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43,194
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1,600
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4,381

Ghi chú

