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KẾ HOẠCH
Sắp xếp điểm lẻ thuộc các đơn vị sự nghiệp
giáo dục công lập giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND Tỉnh về
triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình
hành động số 62-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, về thực hiện Nghị
quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ
thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn
vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Căn cứ Công văn số 2372/SNV-TCCC ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Sở
Nội vụ về việc đăng ký danh sách đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp giảm theo
giai đoạn 2021 - 2025;
Nhằm tổ chức thực tốt việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập
giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Kế hoạch sắp xếp các
điểm lẻ thuộc các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập giai đoạn 2021 - 2025, như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đảm bảo thực hiện theo đúng nội dung tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày
25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
- Tiếp tục giảm đầu mối và tránh dàn trải các điểm lẻ để tập trung về điểm
trường chính, tạo thuận lợi cho việc đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng
đội ngũ giáo viên, thực hiện các bước phát triển giáo dục lâu dài.
2. Yêu cầu
- Khắc phục những hạn chế, bất cập của mạng lưới trường, lớp với quy mô
nhỏ (ít lớp, ít học sinh), trường có nhiều điểm lẻ.
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- Trong quá trình rà soát, sắp xếp không làm ảnh hưởng đến hoạt động
thường xuyên của các đơn vị.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Tập trung thực hiện sắp xếp các điểm lẻ về điểm trường chính có cơ sở vật
chất khang trang, thuận tiện cho học sinh học tập, cụ thể:
1) Đối với Trường Tiểu học Thường Phước 1A có 01 điểm lẻ (điểm Giồng
Bàng), tiến hành ghép điểm Giồng Bàng về điểm trường chính (do số học sinh tại
đây ít, phải mở lớp ghép).
Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022.
2) Đối với Trường Tiểu học Thường Thới Hậu A có 02 điểm lẻ (điểm Giồng
Duối và điểm Nghĩa Trang), tiến hành ghép điểm Nghĩa Trang về điểm trường
chính (do năm 2022, xây dựng thêm phòng học tại điểm chính).
Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022.
3) Đối với Trường Mẫu giáo Phú Thuận B có 05 điểm lẻ, tiến hành ghép
điểm lẻ 6 Phờ về điểm trường chính (vì xây thêm phòng học ở điểm chính).
Trường Tiểu học Phú Thuận B2 có 02 điểm lẻ (điểm Cây Xăng và điểm
Mương Lớn), tiến hành ghép 02 điểm này lại.
Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Từ nguồn ngân sách Huyện và nguồn xã hội hóa theo quy định pháp luật
hiện hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ:
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch
đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và thời gian đề ra; theo dõi, tổng hợp báo cáo
Ủy ban nhân dân Huyện việc thực hiện Kế hoạch theo quy định.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ rà soát, sắp xếp lại đội ngũ viên chức các
trường và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo quy định; tăng cường chỉ
đạo, đôn đốc các trường liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, không để ảnh
hưởng đến chất lượng giáo dục sau khi sắp xếp; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân
dân Huyện các vấn đề khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện.
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3. Phòng Tài chính và Kế hoạch:
Tham mưu, giúp UBND Huyện bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế
hoạch; hướng dẫn việc kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với các
trường thực hiện sắp xếp theo quy định.
4. Trường Tiểu học: Thường Phước 1A, Thường Thới Hậu A, Phú
Thuận B và Trường Mẫu giáo Phú Thuận B:
Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ rà soát, thống kê tài
sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, hồ sơ, giấy tờ, sổ sách, thống kê số lớp,
số học sinh,…. và các vấn đề khác có liên quan đến điểm lẻ được sắp xếp của
trường để chuẩn bị tốt công tác sắp xếp.
6. Ủy ban nhân dân các xã: Thường Phước 1, Thường Thới Hậu A,
Phú Thuận B:
Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ tổ chức triển khai thực
hiện Kế hoạch; xây dựng, củng cổ cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
cho nhà trường; tuyên truyền sâu rộng đến phụ huynh học sinh hiểu và tích cực
tham gia thực hiện.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt Kế
hoạch này. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc hoặc phát sinh nhiệm vụ theo
chủ trương của Tỉnh, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện (qua Phòng Nội
vụ) để tổng hợp, điều chỉnh cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT;
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Các phòng, ban, ngành Huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã: TP1, TTHA, PTB;
- Trường Tiểu học: TP1A, TTHA, PTB;
- Trường Mẫu giáo PTB;
- LĐVP;
- Lưu: VT.
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