
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 96/2020/NQ-HĐND 
 

        Hồng Lĩnh, ngày 22 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 

 thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021 - 2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ KHOÁ VI 

 KỲ HỌP THỨ 14 
  

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;  

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP, ngày 21/9/2018 của Chính phủ 

Quy định trách nhiệm quản lí nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, ngày 21/2/2019 của Bộ Giáo 

dục - Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;  

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 21/2/2019 của Bộ Giáo 

dục - Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT, ngày 21/2/2019 của Bộ Giáo 

dục - Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; 

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo 

dục - 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND, ngày 18/7/2018 của HĐND 

tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 

và những năm tiếp theo; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 238/TTr-UBND, ngày 07/12/2020 của Uỷ ban 

nhân dân thị xã; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã và ý 

kiến phát biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân Thị xã. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định những nội dung hỗ trợ kinh phí cho các trường 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập (sau đây gọi chung là các trường 

học) trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Đối tượng áp dụng 

Các trường học; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các 

trường học thuộc phạm vi điều chỉnh tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hỗ trợ phải được quản lý theo các quy 

định hiện hành. 

2. Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết, hàng năm, UBND thị xã tổng hợp 

nhu cầu hỗ trợ, báo cáo HĐND thị xã và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

3. Ngân sách thị xã hỗ trợ theo Nghị quyết này. Phần còn lại do nhà đầu 

tư huy động và từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có). 

Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ  

1. Đối với đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Ngân sách thị xã hỗ trợ 

theo Nghị quyết này. Phần còn lại do nhà đầu tư huy động và từ các nguồn hợp 

pháp khác (nếu có). 

2. Hỗ trợ công tác kiểm tra công nhận, công nhận lại trường đạt tiêu chí 

kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia: Ngân sách thị xã, ngân sách 

phường, xã và huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

3. Thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi; hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng học 

sinh giỏi: Ngân sách thị xã đảm bảo 100%. 

4. Kinh phí quản lý, chỉ đạo, kiểm tra nghiệm thu các nội dung hỗ trợ trực 

tiếp thuộc cấp nào thì do ngân sách cấp đó tự đảm bảo theo chế độ quy định. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Hỗ trợ để xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

Đầu tư xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu 

tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia: giai đoạn 2021 - 2025 đầu 
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tư, xây dựng 184 hạng mục công trình (trường mầm non: 50 hạng mục; tiểu học: 

39 hạng mục; trung học cơ sở: 19 hạng mục; tiểu học và trung học cơ sở: 76 

hạng mục), cụ thể như sau:  

1. Các trường mầm non:  

Trường MN Nam Hồng: nâng cấp sân trường; 01 phòng thư viện, 01 khu 

phát triển vận động, 01 bể bơi. 

Trường MN Thuận Lộc: 01 bếp bán trú, 03 phòng học, 03 phòng chức 

năng, 01 phòng đa năng, 01 phòng thư viện, 01 phòng hội đồng, 01 nhà kho, 01 

bể bơi. 

Trường MN Trung Lương: 03 phòng học, 01 khu phát triển vận động, 01 

sân bóng đá mini, 01 bể bơi. 

Trường MN Đức Thuận: 02 phòng học, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, 01 

phòng giáo dục thể chất, 01 phòng thư viện, 01 khu phát triển vận động, 01 nhà 

bếp, kho, 01 sân bóng đá mini, 01 nhà xe giáo viên, 01 nhà kho, 01 bể bơi, san 

nền, mở rộng khuôn viên. 

Trường MN Đậu Liêu: 03 phòng học, 01 phòng giáo dục thể chất, 01 

phòng đa năng, 01 phòng ngoại ngữ, 01 phòng thư viện, 01 phòng hiệu phó, 01 

khu phát triển vận động, 01 nhà kho, 01 bể bơi..  

Trường MN Bắc Hồng: 01 sân bóng đá mini; 01 phòng giáo dục nghệ 

thuật; 01 bể bơi, 01 phòng thư viện. 

2. Các trường tiểu học: 

Trường TH Trung Lương: Mở rộng khuôn viên; 02 phòng học, 02 phòng 

học bộ môn, 01 phòng truyền thống, 01 phòng tư vấn, hỗ trợ khuyết tật, 01 công 

trình vệ sinh học sinh, 01 phòng giáo viên, 01 phòng hội đồng, 01 phòng y tế, 01 

sân bóng đá mini, 01 bể bơi. 

Trường TH Bắc Hồng: 02 phòng học, 01 phòng bộ môn, 01 phòng phó 

Hiệu trưởng, 01 phòng hội đồng, 02 phòng tổ chuyên môn, 01 phòng giáo viên, 

01 khu vệ sinh học sinh, 01 phòng tư vấn, hỗ trợ khuyết tật, 01 nhà ăn.  

Trường TH Nam Hồng: 04 phòng học, 02 phòng bộ môn, 01 phòng phó 

Hiệu trưởng, 01 phòng hội đồng, 02 phòng tổ chuyên môn, 01 khu để xe học sinh, 

01 sân bóng đá mini, 01 nhà đa năng, 01 phòng tư vấn, hỗ trợ khuyết tật, 01 nhà ăn.  

3. Các trường THCS: 

Trường THCS Trung Lương: Mở rộng khuôn viên; 02 phòng học, 01 sân 

bóng đá mini, 01 nhà đa năng, 01 phòng giáo viên, 01 bể bơi, 01 kho thiết bị.    

Trường THCS Bắc Hồng: 04 phòng học. 
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Trường THCS Nam Hồng: 03 phòng học, 02 phòng bộ môn, 01 sân bóng 

đá mini, 01 nhà đa năng, 01 bể bơi. 

4. Các trường TH&THCS: 

Trường TH&THCS Thuận Lộc: 06 phòng học, 04 phòng bộ môn, 02 

phòng thiết bị, 01 phòng truyền thống, 01 công trình vệ sinh giáo viên, 01 nhà 

xe giáo viên, 01 phòng giáo viên, 01 khu để xe học sinh, 01 công trình vệ sinh 

học sinh, 01 phòng tư vấn, hỗ trợ khuyết tật, 01 sân bóng đá mini, 01 nhà đa 

năng, 01 nhà bếp, 01 nhà kho, 01 nhà ăn, 01 bể bơi.  

Trường TH&THCS Đậu Liêu: 05 phòng học, 03 phòng bộ môn, 01 nhà vệ 

sinh giáo viên, 01 nhà vệ sinh học sinh, 01 khu để xe học sinh, 01 phòng hội 

đồng, 01 phòng truyền thống, 01 phòng tư vấn, hỗ trợ khuyết tật, 01 nhà ăn, 01 

nhà bếp.  

Trường TH&THCS Đức Thuận (dự kiến sáp nhập vào năm học 2021-

2022): Nâng cấp hệ thống sân chơi, bãi tập; 12 phòng học; 08 phòng học bộ môn 

cấp THCS; 01 phòng tư vấn, hỗ trợ khuyết tật; 04 phòng sinh hoạt tổ chuyên 

môn; 01 nhà ăn, 01 nhà bếp; 01 thư viện; 01 sân bóng đá mini, 01 nhà đa năng, 

01 bể bơi; 02 công trình vệ sinh học sinh; 01 công trình vệ sinh GV; 01 khu để 

xe học sinh. 

Điều 5. Hỗ trợ công tác kiểm tra công nhận, công nhận lại trường đạt 

tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia  

Trên cơ sở kế hoạch xây dựng trường đạt tiêu chí kiểm định chất lượng 

giáo dục và chuẩn quốc gia hàng năm của Ủy ban nhân dân thị xã, bố trí kinh 

phí để bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đối với các trường 

đăng kí kiểm tra công nhận, công nhận lại trường đạt tiêu chí kiểm định chất 

lượng giáo dục và chuẩn quốc gia theo tỷ lệ: 50% kinh phí của thị xã; 50% kinh 

phí của các phường, xã và các nguồn hợp pháp khác. 

Điều 6. Hỗ trợ giáo viên giỏi, học sinh giỏi; giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi 

1. Thưởng cho giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh: Giải 

Nhất bằng 1,5 lần mức lương cơ sở, giải Nhì bằng 1,0 lần mức lương cơ sở, giải 

Ba bằng 0,7 lần mức lương cơ sở, giải Khuyến khích bằng 0,5 lần mức lương cơ 

sở do Chính phủ quy định tại thời điểm đạt giải. 

2. Thưởng cho học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa do sở GD-ĐT tổ 

chức: Giải Nhất: 01 triệu đồng; giải Nhì: 700 nghìn đồng; giải Ba: 500 nghìn 

đồng; giải Khuyến khích: 300 nghìn đồng.  

3. Thưởng giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh các 

môn văn hóa do sở GD-ĐT tổ chức: Giải Nhất: 01 triệu đồng; giải Nhì: 700 

nghìn đồng; giải Ba: 500 nghìn đồng; đạt giải Khuyến khích: 300 nghìn đồng. 
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Đội tuyển đạt giải Nhất tỉnh: 03 triệu đồng; đạt giải Nhì tỉnh: 02 triệu đồng; đạt 

giải Ba tỉnh: 01 triệu đồng. 

4. Căn cứ quy định của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 

21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc 

đối với giáo viên phổ thông và tình hình cân đối ngân sách của thị xã, thực hiện 

hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia dự thi cấp tỉnh, cấp quốc 

gia: 300.000 đồng/buổi (không quá 45 buổi/môn). 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Giao Uỷ ban nhân dân thị xã tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần thiết điều chỉnh, bổ sung, Uỷ ban nhân 

dân thị xã thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã quyết định và 

báo cáo Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp gần nhất. 

Tổ chức niêm yết công khai Nghị quyết này theo quy định tại Khoản 3, 

Điều 150, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

Điều 8. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các 

tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã có trách 

nhiệm tuyên truyền, giải thích nghị quyết; vận động nhân dân thực hiện nghị 

quyết và giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định. 

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hồng Lĩnh và các tổ chức thành 

viên, hội xã hội trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội 

viên và Nhân dân thực hiện Nghị quyết này; đồng thời giám sát chặt chẽ quá 

trình thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân thị xã khóa 

VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, thông qua ngày 22/12/2020 và có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2021./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; Sở Giáo dục&ĐT; 

- Trung tâm Công báo-Tin học UBND tỉnh; 
- Trưởng, phó Đoàn chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy;   
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn;  
- TTr: Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị xã; 
- Các Ban XD Đảng, Văn phòng Thị ủy; 
- Đại biểu HĐND thị xã; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các hội XH cấp thị; 
- Chánh, PVP HĐND-UBND thị xã; 
- Các cơ sở giáo dục MN, TH, THCS trên địa bàn; 
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, xã;  
- Cổng thông tin điện tử thị xã (đăng tải); 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
  

 

 

 

 

 

        

 Nguyễn Thăng Long                 
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