
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 369/PGDĐT-VP Đại Lộc, ngày 28 tháng 11 năm 2022 

V/v Báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng CSVC 

trường học 
 

       

     

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS trong 

huyện. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện về việc báo cáo nhu cầu đầu tư xây 

dựng cơ sở vất chất cho các trường học; Nay Phòng GDĐT yêu cầu các trường học 

thực hiện các nội dung cụ thể sau: 

1. Đối với các trường có kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia 

trong năm 2023 và 2024: 

Rà soát thực trạng và nhu cầu về CSVC trường học (các loại phòng và các 

công trình khác), đề xuất nhu cầu đầu tư xây dựng CSVC nhằm đáp ứng yêu cầu 

của trường đạt chuẩn Quốc gia (theo mẫu 1). 

2. Đối với các trường còn lại:  

Tại các trường và điểm trường chưa có nhà vệ sinh học sinh, giáo viên hoặc 

đã có nhưng xuống cấp, hư hỏng, không sử dụng được thì báo cáo nhu xây dựng  

hoặc cầu sửa chữa (theo mẫu 2) 

- Báo cáo nộp về Phòng GDĐT qua Kênh điều hành (mục Báo cáo) Đ/c Ngô 

Văn Phú nhận, chậm nhất đến 11h00 ngày 29/11/2022. 

Nhận được công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực 

hiện đúng yêu cầu và thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Các trường học; 
- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu 1 (Dành cho các trường XD chuẩn QG) 

TRƯỜNG …………………….. 

 

BÁO CÁO 

Nhu cầu xây dựng CSVC trường học 

 

1. Nhu cầu xây dựng mới: 

Loại phòng, 

công trình 

Điểm 

trường 
Số lượng 

Năm xây mới 
Diễn giải 

     

 

2. Nhu cầu nâng cấp, sửa chữa 

Loại phòng, 

công trình 
Điểm trường Số lượng 

Năm sửa 

chữa 

Nội dung sửa chữa, 

nâng cấp 

     

       ………., ngày    tháng   năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Mẫu 2 (Dành cho các trường còn lại) 

TRƯỜNG …………………….. 

 

BÁO CÁO 

Nhu cầu xây dựng CSVC trường học 

 

1. Nhu cầu xây dựng mới nhà vệ sinh: 

Loại nhà vệ sinh 

(HS hoặc GV) 
Điểm trường Số lượng Diễn giải 

    

2. Nhu cầu nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh: 

Loại nhà vệ sinh 

(HS hoặc GV) 
Điểm trường Số lượng Nội dung sửa chữa, nâng cấp 

    

HIỆU TRƯỞNG 
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