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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGHI SƠN 

 

Số:        /T.Tr- UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nghi Sơn, ngày      tháng   7  năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thống nhất chủ trương bổ sung kinh phí cho Ban chỉ đạo 

các kỳ thi thị xã năm 2022 và kinh phí hỗ trợ 02 trường mầm non bổ sung 

vào kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022 

 

  Kính gửi: - Thường trực Thị ủy; 

                            - Thường trực HĐND; 

                            - Thường trực UBND thị xã Nghi Sơn. 

 

  Căn cứ Quyết định số 4467/QĐ-UBND ngà 26/5/2022 của Chủ tịch UBND 

thị xã Nghi Sơn về việc thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 

học 2022-2023 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 

số 217/KH-UBND ngày 15/9/2021; kế hoạch thực hiện Đề án phát triển Giáo dục 

và Đào tạo thị xã giai đoạn 2021-2025 năm 2022 số 23/KH-UBND ngày 

24/01/2022 của UBND thị xã Nghi Sơn; 

Xét các Tờ trình đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng trường 

chuẩn quốc gia và Ban chỉ đạo các kỳ thi của thị xã; 

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đề nghị Thường trực Thị ủy, thường trực 

HĐND, thường trực UBND xem xét, thống nhất chủ trương bổ sung kinh phí cho 

Ban chỉ đạo các kỳ thi thị xã năm 2022 và kinh phí hỗ trợ 02 trường mầm non 

được bổ sung vào kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022. Cụ thể 

như sau:  

1. Lý do đề xuất 

1.1. Đối với Ban chỉ đạo các kỳ thi trên địa bàn thị xã năm 2022 

- Năm 2022, Ban chỉ đạo các kỳ thi của thị xã chưa được phân bổ kinh phí 

cho các hoạt động của Ban chỉ đạo và các bộ phận hỗ trợ công tác tổ chức các kỳ 

thi. 

- Quá trình chỉ đạo các kỳ thi và hỗ trợ công tác tổ chức thi tại các Hội đồng 

thi, Điểm thi phát sinh các nhiệm vụ cần kinh phí để thực hiện. 

1.2. Đối với việc hỗ trợ 02 trường mầm non được bổ sung vào kế hoạch 

xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022 

Theo Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022 và kế hoạch xây 

dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, Ban chỉ đạo xây dựng trường 

chuẩn quốc gia thị xã đang chỉ đạo xây dựng để năm 2022 được công nhận mới 6 

trường: Mầm non Bình Minh, Mầm non Hải Thanh, Mầm non Trường Lâm; TH 

Hải Bình, TH Trường Lâm và THCS Tĩnh Hải đạt chuẩn quốc gia.  

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 và một số nguyên nhân khách 

quan khác tại các xã, phường dẫn đến tiến độ thi công xây dựng công trình cơ bản 
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ở một số trường bị chậm lại, nhiều khả năng không hoàn thành đúng thời gian 

theo kế hoạch (THCS Tĩnh Hải, MN Hải Thanh). 

Để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022 được 

UBND tỉnh và HĐND thị xã giao, Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia 

đã  khảo sát toàn diện các trường học trên địa bàn thị xã và quyết định bổ sung 2 

đơn vị là trường Mầm non Thanh Thủy và Mầm non Các Sơn vào kế hoạch 

xây dựng đạt chuẩn quốc gia trong năm 2022. Để công nhận đạt chuẩn quốc gia, 

02 đơn vị trường học này cần được hỗ trợ gói kinh phí mua sắm trang thiết bị 

trường học. 

2. Kinh phí đề xuất 

1.1. Đối với Ban chỉ đạo các kỳ thi trên địa bàn thị xã năm 2022 

- Kinh phí hỗ trợ thêm cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các Hội 

đồng thi tuyển sinh lớp 10 THPT, các Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022: 

5.000.000đ/hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 x 05 hội đồng = 25.000.000đ. 

5.000.000đ/điểm thi tốt nghiệp THPT x 4 điểm thi = 20.000.000đ. 

- Kinh phí hỗ trợ cho các Đội Thanh niên Tiếp sức mùa thi tại các Hội đồng 

thi, Điểm thi: 

05 Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 + 04 Điểm thi tốt nghiệp THPT x 

3.000.000đ/đội/đợt tiếp sức mùa thi = 27.000.000 đ. 
 

Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ: 72.000.000 đ (Bảy mươi hai triệu đồng). 
 

Hình thức hỗ trợ: Bổ sung kinh phí cho Phòng Giáo dục và Đào tạo - Cơ 

quan Thường trực Ban chỉ đạo thi thị xã để thực hiện. 

 

1.2. Đối với việc hỗ trợ 02 trường mầm non được bổ sung vào kế hoạch 

xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022 

- Mức kinh phí hỗ trợ cho mỗi trường là: 300.000.000 đ (Ba trăm triệu 

đồng).  

          - Tổng mức kinh phí bổ sung là: 02 trường x 300.000.000 đ = 600.000.000 

đ (Sáu trăm triệu đồng). 

- Hình thức bổ sung: phân bổ trực tiếp cho các đơn vị nhà trường để thực 

hiện mua sắm trang thiết bị trường học. 

 Chủ tịch UBND thị xã kính trình Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, 

Thường trực UBND thị xã xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Các PCT UBND; 

- Phòng: TC-KH; 

- Phòng GD-ĐT; 

- Lưu VT, GDĐT. 

          KT. CHỦ TỊCH 

          PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

             Mai Sỹ Lân 
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