
 

 

 

PHỤ LỤC 3: BÁO CÁO 

Về việc tiếp thu Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình 

 giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh kon tum giai 

đoạn 2021 - 2025 

 

 Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tại Công văn số 

199-CV/TU ngày 09/6/2021 về việc chủ trương trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành nghị quyết thông qua các Đề án về giáo dục. Trong đó Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy đề nghị đối với Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục 

mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh kon tum giai đoạn 2021 – 

2025 phải rà soát, điều chỉnh Đề án trên đảm bảo quá trình triển khai thực hiện 

phải gắn với Đề án nâng cao chất lượng đối với học sinh dân tộc thiểu số theo 

Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 06-5-2021 của Tỉnh ủy ”về nâng cao chất lượng 

đối với học sinh dân tộc thiểu số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

theo hướng ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho vùng đầu bào dân tộc thiểu sô. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung, điều chỉnh trong Đề án và các dự 

thảo Tờ trình, Nghị quyết, Quyết định kèm theo, cụ thể như sau: 

- Đề án đã bổ sung các giải pháp “ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho vùng 

đầu bào dân tộc thiểu số” tại trang 15 của Đề án và các dự thảo Tờ trình, Dự 

thảo Nghị quyết và Dự thảo Quyết định kèm theo. 

- Nhằm đảm bảo việc ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho vùng đầu bào dân 

tộc thiểu số được cụ thể, đảm bảo việc thực hiện đúng mục tiêu ưu tiên Đề án 

cũng đã phân tách nhu cầu kinh phí đầu tư ở cấp mầm non, tiểu học theo thứ tự 

ưu tiên các trường thuộc các xã đặc biệt khó khăn, các xã vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và các xã thuận lợi tại các Phụ lục 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ngoài ra, Sở 

cũng đã phân tách nhu cầu kinh phí đầu tư cơ sở vật chất các trường phổ thông 

dân tộc nội trú tại Phụ lục 18 A. 
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