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BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và  

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 
  

  

 Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh. 
 

 

Thực hiện Công văn số 847/SGDĐT-GDTX&CN ngày 14/5/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị định số 

46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP; Ủy ban nhân dân huyện Nghi 

Xuân báo cáo nội dung sau: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và Nghị 

định số 135/2018/NĐ-CP 

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 

135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Ủy ban nhân dân huyện Nghi 

Xuân triển khai thực hiện các nội dung về thành lập các trường trên địa bàn các 

xã, thị trấn sáp nhập; thành lập trường mầm non tư thục; thành lập các nhóm trẻ 

độc lập, tư thục; thành lập các Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn đúng 

quy trình, hồ sơ đầy đủ và thời gian thực hiện đảm bảo theo quy định, cụ thể như 

sau  

1.1. Thành lập các trường mầm non, tiểu học của các xã sáp nhập. 

UBND huyện ban hành Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 

về việc phê duyệt Đề án “Sắp xếp hệ thống trường MN, TH, THCS trên địa bàn 

huyện đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; văn bản số 1285/UBND-GDĐT 

ngày 16/7/2020 về việc triển khai Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 

14/7/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt Đề án “Sắp xếp hệ thống trường 

MN, TH, THCS trên địa bàn huyện đến năm 2025 và những năm tiếp theo” để 

chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và xã Đan Trường, thị trấn 

Tiên Điền thực hiện quy trình sáp nhập trường. 

Xã Đan Trường và Thị trấn Tiền Điền có tờ trình về việc đề nghị sáp nhập 

sáp nhập các trường Mầm non, trường Tiểu học trên địa bàn; quyết định phê 

duyệt Đề án Sáp nhập sáp nhập các trường Mầm non, trường Tiểu học trên địa 

bàn xã;  Nghị quyết của Đảng ủy xã; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc 

thống nhất Đề án sáp nhập các trường mầm non, trường tiểu học trên địa bàn xã, 



thị trấn. Các biên bản, hồ sơ kiểm kê tài chính, tài sản, thiết bị dạy học của các 

trường mầm non, tiểu học trên địa bản xã Đan Trường và thị trấn Tiên Điền. 

Trên cơ sở hồ sơ của xã, thị trấn về việc đề nghị thành lập trường mầm 

non, tiểu học trên địa bàn, phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng 

chuyên môn cấp huyện thẩm định hồ sơ thành lập trường của các xã, thị trấn; 

báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ sáp nhập trường với UBND huyện, tham mưu 

UBND huyện ban hành quyết định thành lập các trường mầm non, tiểu học trên 

địa bàn xã, thị trấn sáp nhập trường, cụ thể: 

+ Thành lập Trường Mầm non Đan Trường, huyện Nghi Xuân trên cơ sở 

sáp nhập Trường Mầm non Xuân Đan với Trường Mầm non Xuân Trường 

+ Thành lập Trường Mầm non thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân trên 

cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Tiên Điền với Trường Mầm non Thị trấn Nghi 

Xuân. 

+ Thành lập Trường Tiểu học Đan Trường, huyện Nghi Xuân trên cơ sở 

sáp nhập Trường Tiểu học Xuân Đan với Trường Tiểu học Xuân Trường 

+ Thành lập Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân trên 

cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Tiên Điền với Trường Tiểu học thị trấn Nghi 

Xuân. 

1.2. Thành lập trường tư thục 

UBND huyện nhận hồ sơ đề nghị thẩm định các điều kiện thành lập 

trường mầm non tư thục Họa Mi của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại 

TECHCO tại Trung tâm hành chính công của huyện; chỉ đạo phòng Giáo dục 

Đào tao phối hợp với các phòng, ban cấp huyện thẩm định các điều kiện thành 

trường mầm non tư thục. Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thẩm 

định các điều kiện thành lập trường mầm non tư thục với UBND huyện, tham 

mưu UBND huyện ban hành quyết định thành lập trường mầm non tư thục Họa 

Mi ở thôn Bắc Sơn xã Cương Gián. 

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại TECHCO gửi tờ trình và các hồ sơ 

liên quan về phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho phép trường mầm non tư 

thục Họa Mi hoạt động; phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các 

phòng, ban cấp huyện liên quan thẩm định và ban hành quyết định cho phép 

trường mầm non tư thục Họa Mi hoạt động. 

1.3. Thành lập các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 

Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận các hồ sơ của UBND xã, thị trấn  đề 

nghị kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra thực tế và có văn bản gửi 

UBND xã, thị trấn về việc kiểm tra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND xã 

ban hành quyết định thành lập các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn 

xã, thị trấn. 

Thời gian quan Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thẩm định hồ sơ, kiểm tra 

các điều kiện của 12 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập và đã có ý kiến bằng văn 

bản với UBND xã, thị trấn để thành lập 12 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư 



thục trên địa bàn xã, thị trấn; có 27 nhóm, lớp được thành lập trong đó nhóm trẻ: 

có 19 nhóm, 334 trẻ; mẫu giáo 3-4 tuổi: 8 lớp, 230 trẻ. 

1.4. Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn. 

UBND các xã, thị trấn gửi hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm học tập 

cộng đồng về phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

thẩm định và có văn bản báo cáo UBND huyện. UBND ban hành quyết định 

thành lập Trung tâm học tập cộng động xã, thị trấn. 

Thời gian qua UBND huyên đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm 

học tập cộng động của 17 xã, thị trấn. 

2. Những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 

46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 

Thực tế hiện tại huyện Nghi Xuân số trẻ có nhu cầu đến trường lớn, 

nhưng do phụ huynh không có kinh phí để đưa trẻ vào các nhóm trẻ độc lập tư 

thục.  

Cơ sở vật chất của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập chủ yếu là cải tạo 

các nhà ở nên chưa có phòng học, phòng ngủ, công trình vệ sinh liên kề. Đang 

dùng phòng học làm phòng sinh hoạt chung. 

3. Đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn. 

- Đề xuất Bộ Giáo dục có văn bản hướng dẫn cụ thể việc quản lý, chỉ đạo 

và các điều kiện cụ thể khi thành lập và hoạt động riêng biệt đối với các nhóm 

trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục. 

- Đề nghị Chính phủ, UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây 

dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường tư thục; nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo độc lập để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này. 

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và 

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh theo quy định./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, GD ĐT. 
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