
 

     Kính gửi:    Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong. 

                                      

Thực hiện Công văn số 4078/UBND-VP ngày 03/12/2021 của UBND nhân 

dân huyện Đắk Glong về việc trả lời kiến nghị, phản ánh của tri trước kỳ họp thứ 

3, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị, phản ánh của tri trước kỳ họp 

thứ 3, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau: 

1. Cử tri Trần Thị Lan – Bon Kaladạ, xã Quảng Khê: Kiến nghị mở 

rộng khuôn viên trường mẫu giáo Hoa Hồng, hiện nay đang nợ tiêu chí 

trường chuẩn mức độ 1: 

- Phòng Giáo dục đã chỉ đạo Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng có 

văn bản đề nghị cho UBND xã đưa vào quy hoạch sử dụng đất, đề nghị nhà 

trường bám sát các văn bản triển khai của UBND huyện để thực đúng theo quy 

trình quy định.  Nêu rõ, hiện nay trường nợ tiêu chí trường chuẩn mức độ 1 ở tiêu 

chí nào đề nghị làm nhà trường trả lời rõ bằng văn bản.  

- Đối với diện tích trường học, hiên nay nhà trường có 323 trẻ/3.762m
2
, 

bình quân 11,6m
2

 /trẻ. Đối chiếu với Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 

21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục thì diện tích nhà trường đảm bảo với số trẻ hiện có. 

- Đề nghị nhà trường bám sát công tác tổ chức rà soát phục vụ khảo sát lập 

quy hoạch tỉnh Đăk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tham mưu 

UBND xã đóng góp ý kiến của đơn vị mình về quy hoạch mở rộng đất hiện đang 

thực hiện. 

2. Cử tri xã Quảng Sơn 

2.1.  Đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư cơ sở vật chất và giáo viên 

cho trường TH Nơ Trang Lơng đảm bảo trường đạt chuẩn theo mức độ 1 

đánh giá vào tháng 12/2021 

- Phòng Giáo dục đã tham mưu cho UBND huyện đã đầu tư Nâng cấp, sửa 

chữa cổng, tường rào, sân đường nội bộ, nhà bảo vệ, nhà hiệu bộ và 14 phòng 

học (03 dãy), đã đưa vào sử dụng tháng 12/2021 (tổng mức đầu tự 2,8 tỷ đồng). 
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- Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện Đắk 

Glong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu 

học Nơ Trang Lơng xã Quảng Sơn; Hạng mục: Nhà đa năng (tổng mức đầu tự 03 

tỷ đồng). 

2.2.  Đề nghị cấp trên xây dựng các hạng mục phòng học, các phòng 

chức năng, bếp ăn tập thể tại trường mẫu giáo sơn ca để hướng tới đủ điều 

kiện đạt trường chuẩn vào năm 2023:  

Phòng giáo dục đã và đang tích cực tham mưu cho UBND huyện trong 

việc xây dựng cơ sở vật chất các trường mầm non nói chung và trường Mẫu giáo 

sơn ca nói riêng. Vấn đề trường đạt trường chuẩn vào năm 2023 cũng là mục tiêu 

phấn đấu của ngành và trường và chúng tôi đang phấn đấu hoàn thiện các điều 

kiện thao yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo đề ra. 

2.3. Về nội dung đề nghị xây dựng phân hiệu trường TH Nơ Trang 

Lơng tại khu vực km 39 năm trên Quốc lộ 28:  

 Phòng giáo dục đã tham mưu đưa vào quy hoạch xây dựng thêm một 

trường tiểu học ở xã quảng sơn tại Km 37 nằm trong quy hoạch tỉnh Đăk Nông 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

3. Do tình hình dịch Covid có diễn biến phức tạp và kéo dài nên ảnh 

hưởng rất lớn đến đến việc học của các em học sinh, nhất là các em học sinh 

cấp 3. Đề nghị HĐND tỉnh, huyện xem xét xây dựng lớp nhô cấp 3 tại trường 

THCS Quảng Hòa để thuận tiện cho việc học của học sinh 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo xin tiếp thu ý kiến của cử tri và tham mưu 

UBND huyện đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới. 

- Hiện nay UBND huyện đang tổ chức rà soát phục vụ khảo sát lập quy 

hoạch tỉnh Đăk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong đó có 

huyện Đăk Glong, đề nghị cử tri theo dõi và đóng góp ý kiến với UBND xã 

Quảng Hòa để thực hiện việc quy hoạch đất. 

Trên đây là ý kiên của Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị, phản 

ánh của tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 

kính đề nghị các cấp quan tâm xem xét./. 
 

Nơi nhận:  
 - Như trên; 

- UBND các xã (theo dõi, phối hợp); 

- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện; 

 - Lưu VT. 
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