
ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     XÃ TÂN ĐỨC                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      / BC-UBND                                             Tân Đức, ngày   tháng 7 năm 2018 

BÁO CÁO 
Rà soát, sắp xếp trường, điểm trường, lớp, học sinh, 

 biên chế giáo dục trên địa bàn xã Tân Đức 

 Căn cứ Thông báo số 475/TB-VP ngày 18/5/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Cà Mau về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến 
Hải tại cuộc họp bàn về biên chế và kinh phí mua sắm, sữa chữa Của 
ngành giáo dục và đào tạo. 

 Thực hiện công văn số 1640/UBND-VP ngày 23/5/2018 của 
UBND huyện Đầm Dơi về việc triển khai, thực hiện Thông báo số 
475/TB-VP ngày 18/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau. 

 Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà mau về việc khảo sát việc rà soát, sắp xếp trường, 
lớp, giáo viên ở một số huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

 UBND xã phối hợp với các điểm trường trên địa bàn xã tiến hành 
rà soát, sắp xếp trường, điểm trường, lớp, học sinh, cán bộ quản lý, giáo 
viên nhân viên các điểm trường trên địa bàn xã, cụ thể như sau: 

I. THỰC TRẠNG 
1. Trường, điểm trường lẽ 

Trên địa bàn xã có tổng số 6 điểm trường, trong đó: Mầm non có 1 
điểm 6 điểmlẽ học nhờ tiểu học; Tiểu học 4 trường, 7 điểm lẽ; THCS 1 
điểm trường, 1 điểm lẽ. 

2. Diện tích phòng học 

- Mầm non: Có diện tích nhỏ nhất là 24m2 , lớn nhất 48m2. 

- Tiểu học: Có diện tích mỗi phòng học là 48m2. 

- Trung học cơ sở: Có diện tích mỗi phòng học là 44m2 học. 

3. Số lớp, số học sinh và bình quân số học sinh/lớp 



- Mầm non: 12 lớp, 261 học sinh, bình quân 21,75 học sinh/lớp. 
Trong đó: 

+ Điểm chính: 4 lớp, 102 học sinh, bình quân 25,5 học sinh/lớp. 

+ Điểm lẽ: 8 lớp, 159 học sinh, bình quân 19,87 học sinh/lớp. 

- Cấp tiểu học: 54 lớp, 1.362 học sinh, bình quân 25 học sinh/lớp. 
Trong đó: 

+ Điểm chính: 24 lớp, 712 học sinh, bình quân 29,66 học sinh/lớp. 

+ Điểm lẽ: 30 lớp, 650 học sinh, bình quân 21,66 học sinh/lớp. 

- Cấp THCS: 19 lớp, 654 học sinh, bình quân 34 học sinh/lớp. 
Trong đó: 

+ Điểm chính: 15 lớp, 500 học sinh, bình quân 33,33 học sinh/lớp. 

+ Điểm lẽ: 4 lớp, 154 học sinh, bình quân 38,5 học sinh/lớp. 

4. Khoảng cách học sinh từ nhà đến trường 

- Mầm non, tiểu học: học sinh đi học xa nhất là 12km 

- THCS: học sinh đi học xa nhất là 8km 

5. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt đến ngày 01/6/2018 
là 159 người, trong đó hợp đồng ngoài biên chế 5 người . 

+ Mầm non: người (Giáo viên 20 người, nhân viên 4 người) 

+ Tiểu học: 95 người (Giáo viên 77 người, nhân viên 11 người) 

+ THCS: 44 người (Giáo viên 37 người, CB quản lý 2 người, nhân 
viên 5 người) 

II. RÀ SOÁT SẮP XẾP TRƯỜNG, ĐIỂM TRƯỜNG, LỚP, 
GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

1. Tổng số trường, điểm trường 

Tổng số điểm trường sau khi rà soát sắp xếp lại còn 4 điểm trường 
chính (Xác nhập 2 điểm trường chính là Hòa Bình+Hiệp Bình; Tân Đức 
+ Tân Phước; xóa 6 điểm lẽ). 

- Điểm Mầm non: 8 điểm lẽ (Giữ nguyên). 

- Tiểu học: 4 điểm trường, 7 điểm lẽ (Xóa 5 điểm lẽ). 



- THCS: 1 điễm lẽ (Xóa). 

2. Đội ngủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

3.1. Đội ngủ giáo viên, nhân viên 

Nhu cầu CBQL, giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019 tính theo 
định biên là:….người, trong đó: Mầm non ….người, Tiểu học…người, 
THCS….người. 

- Biên chế có mặt so với biên chế được giao còn thiếu…người 
(Biên chế có mặt…..người, biên chế được giao….người). 

- Biên chế có mặt so với nhu cầu theo định biên còn thiếu….người, 
trong đó: 

+ Mầm non thiếu…người 

+ Tiểu học thiếu….người 
+ THCS thiếu…người 
Nếu tính cả số hợp đồng ngoài biên chế….người, thì còn 

thiếu….người. Trong đó: 

+ Mầm non thiếu…người 

+ Tiểu học thiếu……người 

+ THCS thiếu……người 

3.2. Phương án giải quyết giáo viên thừa 

- Bôi dưỡng đào tạo lại (Số giáo viên nữ trẻ, có khả năng và 
nguyện vọng) 

- Chuyển giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu trên cùng xã, 
nếu không sắp xếp được thì chuyển sang trường ở xã, thị trấn khác. 

- Chuyển đổi vị trí làm việc, động viên giáo viên chuyển sang 
công tác khác. 

- Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 
ngày 20/11/2014 của Chính phủ đối với các trường hợp đãm bảo đủ điều 
kiện hoặc giải quyết nghỉ việc hưởng trợ cấp một lần theo quy định. 

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận Lợi 



- Được UBND huyện, phòng giáo dục đào tạo huyện tạo điều kiện 
đầu tư cư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học có trọng tâm, 
trọng điểm đáp ứng yêu cầu cho dạy và học. 

- Đội ngủ giáo viên, nhân viên tâm huyết với nghề. 

- Học sinh được học tập, vui chơi ở trường có cơ sở vật chất 
khang trang, đầy đủ về thiết bị và đồ dùng học tập. 

2. Khó khăn 

- Phòng học có diện tích nhỏ không đãm bảo theo tiêu chuẩn quy 
định 

- khó bố trí số học sinh theo quy định trong một lớp, do số học 
sinh thừa hoặc thiếu. 

- Địa bàn rộng, dân cư không tập trung điều kiện đi lại khó khăn, 
các ấp phần lớn chưa có lộ liền nhánh, nên ảnh hưởng đến điều kiện đi 
lại của học sinh. 

- Một số điểm trường lẽ có số hóc sinh ít, không thể xóa được, lý 
do: Học sinh đi học quá xa, nếu xóa có nguy cơ học sinh bỏ học khá cao. 
Mặt khác, một số trường nếu xóa điểm lẽ,học sinh tập chung về điểm 
chính đông không đủ phòng học. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1.UBND xã sẽ phối hợp với các điểm trường thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền, vận động để người dân trên địa bàn hiểu và cho con em 
học tại điểm trường trung tâm và việc xóa các điểm trường lẽ sẽ góp 
phần làm giãm biên chế, tập chung nguồn nhân lực đầu tư và nâng cao 
chất lượng dạy và học. 

2. Hàng năm UBND xã tiếp tục rà soát những trường hợp quá ít 
lớp, tiến hành làm quy trình xác nhập những trường ít lớp, ít học sinh, 
điều kiện đi lại dể dàng, tiến hành xóa điểm trường lẽ, đưa học sinh về 
nơi gần nhất để học. 

V. ĐỀ XUẤT 

1. Sỹ số học sinh/ lớp: Căn cứ vào diện tích phòng học và điều 
kiện thực tế của từng trường. 



2. UBND huyện tiếp tục cho hợp đồng giáo viên, nhân viên còn 
thiếu so với định biên sau khi sắp xếp để thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của ngành năm học 2018-2019. 

3. Việc rà soát sáp nhập trường, xóa điểm trường lẽ thì phải thực 
hiện theo lộ trình hàng năm để đẫm bảo cơ sở vật chất, điều kiện đi lại 
học tập của học sinh và giải quyêt chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, 
giáo viên. 

Trên đây là báo cáo rà soát, sắp xếp trường, lớp, học sinh và biên 
chế giáo dục trên địa bàn xã Tân Đức. 

Nơi nhận:                                                              KT. CHỦ TỊCH 
- UBND huyện Đầm Dơi;                                      PHÓ CHỦ TỊCH 
- Phòng GD&ĐT huyện; 
- Thường trực Đảng ủy xã; 
- Thường trực UBND xã. 
 

 

 


