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BÁO CÁO 

Giải trình việc sáp nhập các trường học chưa đạt tỷ lệ  

giảm đầu mối theo Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND  

 

Thực hiện Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, khóa XVII về Phát triển giáo dục mầm non và phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Văn bản số 

2197/UBND-VX ngày 07/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc một 

số nội dung liên quan đến đề án sắp xếp trường học trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 

568/SGDĐT-KHTC ngày 10/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh về 

việc sắp xếp hệ thống trường học trên địa bàn và một số nội dung liên quan đến 

quản lý trường học, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đã rà soát, tham mưu Ban 

Thường vụ Huyện ủy thống nhất nội dung Đề án "Sắp xếp hệ thống trường mầm 

non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Nghi Xuân đến 

năm 2025 và những năm tiếp theo" để trình các cấp phê duyệt. Tuy nhiên đề án 

của huyện Nghi Xuân chưa đạt chỉ tiêu giảm đầu mối theo Nghị Quyết số 

96/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Nghi 

Xuân báo cáo giải trình với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Giáo dục 

- Đào tạo các lý do sau: 

1. Giai đoạn 2011-2015: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo 

quyết liệt và hoàn thành đúng lộ trình sáp nhập các trường học theo Quyết định 

số 2286/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc 

Phê duyệt Đề án “Quy hoạch hệ thống trường Mầm non và Phổ thông tỉnh Hà 

Tĩnh đến năm 2020”, đã thực hiện sáp nhập 14 trường mầm non, Tiểu học, THCS  

thành 7 trường (MN Cương Gián, MN Xuân An, TH Xuân An, TH Xuân Hồng, 

TH Cổ Đạm, THCS Đan Trường Hội, TH&THCS Xuân Lĩnh). Hiên nay một số 

trường có quy mô quá lớn như mầm non Cương Gián, mầm non Xuân An, Tiểu 

học Xuân An lại ở 2 điểm trường khó khăn cho công tác quản lý, chỉ đạo. 

2. Giai đoạn 2019-2021 và 2021-2025: Tiến hành sáp nhập 10 trường mầm 

non, tiểu học, THCS thành 5 trường mầm non, tiểu học, TH&THCS, cụ thể: mầm 

non Xuân Đan với mầm non Xuân Trường thành mầm non Đan Trường; mầm 

non Thị trấn Nghi Xuân với mầm non Tiên Điền thành mầm non Thị trấn Tiên 

Điền; tiểu học Xuân Đan với tiểu học Xuân Trường thành tiểu học Đan Trường; 



tiểu học Thị trấn Nghi Xuân với tiểu học Tiên Điền thành tiểu học Thị trấn Tiên  

Điền và THCS Xuân Viên với tiểu học Xuân Viên thành TH&THCS Xuân Viên. 

Sau khi sáp nhập theo Đề án thì các trường mầm non, tiểu học, THCS, 

TH&THCS huyện Nghi Xuân có quy mô cơ bản đảm bảo, cụ thể: 

a. Đối với các trường mầm non: Có 17 xã, thị trấn thì có 17 trường mầm 

non, quy mô đảm bảo, chỉ có trường mầm non Xuân Lam quy mô nhỏ nhưng địa 

bàn xã Xuân Lam cách xa xã Xuân Hồng nên không thể sáp nhập được. Bên cạnh 

đó các trường: Mầm non Cương Gián (có 26 nhóm, lớp), Mầm non Xuân An (có 

21 nhóm, lớp) có quy mô quá lớn so với quy định của Điều lệ trường mầm non. 

b. Đối với các trường tiểu học: Có 17 xã, thị trấn thì có 16 trường tiểu học, 

đa số các trường có quy mô 12 lớp trở lên và đang phát triển về quy mô, riêng 

trường tiểu học Xuân Lam hiện có dưới 10 lớp, kế hoạch sẽ có trên 10 lớp và địa 

bàn rộng không sáp nhập được với các trường khác.  

Còn trường tiểu học Cương Gián 1 và trường tiểu học Cương Gián 2 chưa 

thể sáp nhập được với những lý do sau đây: 

- Xã Cương Gián có diện tích 22,18 km
2
, chiều dài của xã là 8 km, dân số 

12.374 người, có 15 thôn; việc huy động học sinh trường tiểu học trong những 

năm qua như sau: Trường tiểu học Cương Gián 1 huy động học sinh vùng trung 

tâm có 12 thôn và trường tiểu học Cương Gián 2 huy động học sinh 3 thôn (Song 

Long, Đại đồng và Song Nam). Kế hoạch, quy mô phát triển hai trường này trong 

những năm học tới tăng cụ thể: Năm học 2020-2021 trường tiểu học Cương Gián 

1 có 29 lớp, 963 học sinh, trường tiểu học Cương Gián 2 có 9 lớp, 202 học sinh; 

Năm học 2021-2022 trường tiểu học Cương Gián 1 có 30 lớp, 1005 học sinh, 

trường tiểu học Cương Gián 2 có 10 lớp, 226 học sinh; năm học 2022-2023 

trường tiểu học Cương Gián 1 có 33 lớp, 1096 học sinh, trường tiểu học Cương 

Gián 2 có 11 lớp, 276 học sinh; năm học 2023- 2024 trường tiểu học Cương Gián 

1 có 34 lớp, 1126 học sinh, trường tiểu học Cương Gián 2 có 12 lớp, 296 học 

sinh. Nếu sáp nhập hai trường này thì quy mô quá lớn (trên 40 lớp) nên khó khăn 

trong công tác quản lý. Hơn nữa theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học 

thì trường này sẽ không đạt về kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn 

quốc gia mức độ 2 trở lên. 

- Cơ sở vật chất hai trường đảm bảo, trường tiểu học Cương Gián 1 đã đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 1, trường tiểu học Cương Gián 2 đạt chuẩn quốc gia mức 

độ 2. Nếu sáp nhập hai trường thì trong kế hoạch lâu dài phải đưa về 01 điểm để 

thuận tiện cho việc quản lý, nâng cao chất lượng học sinh nhưng đối với địa 

phương Cương Gián việc đưa trường tiểu học về 01 điểm là khó thực hiện do cự 



ly từ điểm 01 đến vùng Song Nam, Đại Đồng hơn 5 km, không phù hợp với cự ly 

học sinh tiểu học. Mặt khác diện tích khuôn viên trường ở tiểu học Cương Gián 1 

chỉ đủ cho học sinh tiểu học Cương Gián 1 sử dụng và không có khả năng mở 

rộng diện tích. 

- Theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện thì xã Cương Gián sẽ 

thành đô thị loại V. Hiện nay xã Cương Gián đang xây dựng khu đô thị nông thôn 

mới ở thôn Bắc Sơn với diện tích 14ha và xây dựng thêm khu đô thị giữa thôn 

Song Long và thôn Đại Đồng diện tích 4,9ha do đó dân số xã Cương Gián tăng 

nên quy mô các trường học tiếp tục tăng. Mặt khác, khi khu đô thị ở Song Long 

phát triển và khu vực này có đường ven biển đi qua thì quy mô trường tiểu học 

Cương Gián 2 càng tăng. 

c. Đối với các trường THCS: Có 17 xã, thị trấn chỉ có 9 trường THCS 

trong đó có 7 trường là liên xã, 2 trường của 01 xã, thị trấn là trường THCS 

Cương Gián (có 25 lớp) và THCS Xuân An (có 17 lớp) quy mô đã đảm bảo; các 

trường THCS có quy mô 15 lớp trở lên.  

d. Đối với trường TH&THCS: Có 2 xã số học sinh THCS ít là Xuân Lĩnh 

và Xuân Viên nên đã sáp nhập thành trường liên cấp TH&THCS quy mô trên 18 

lớp. 

Trên đây là những giải trình về việc sáp nhập các trường học, kính mong  

Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, tạo điều kiện 

giúp đỡ cho phép huyện Nghi Xuân được giữ nguyên phương án sáp nhập các 

trường học như đề án đã trình./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh Ủy; 

- UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở GD&ĐT Hà Tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, GDĐT. 
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