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Quan tâm đầu tư xây dựng trường lớp khang trang, hiện đại 

Cập nhật: 27-12-2021 | 09:11:26 

 

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Trong 25 năm xây dựng 

và phát triển, sự nghiệp giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) tỉnh nhà có sự đổi thay 

không ngừng. Trong đó, trường lớp không chỉ phát triển nhanh về số lượng 

mà còn được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, đáp ứng 

yêu cầu quy mô cũng như đổi mới giáo dục. 

 

Trường lớp trên địa bàn huyện Phú Giáo được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại 

 

 Đầu tư xây dựng trường lớp 

Nếu như năm học 1997-1998, năm học đầu tiên sau khi tách tỉnh, ngành 

GD-ĐT tỉnh nhà có 234 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT, thì đến đầu năm 

học 2021-2022, toàn tỉnh có 728 trường. Từ con số trên cho thấy, trường lớp ở 

khắp các địa phương trong tỉnh đã tăng nhanh theo thời gian. Đặc biệt, giai đoạn 

2010-2020, sự nghiệp GD-ĐT của tỉnh phát triển nhanh, tăng 396 cơ sở giáo dục 

và 308.486 học sinh (HS). 

TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT, đánh giá từ năm 1997-

2020, ngành GD-ĐT tỉnh đã tập trung triển khai nhiều chương trình hành động 

của Tỉnh ủy và quy hoạch, đề án, kế hoạch của UBND tỉnh. Đặc biệt, giai đoạn 

2010-2020, ngành GD-ĐT đã có những chuyển biến tích cực trong công tác xây 

dựng, tham mưu và tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh đối với công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học và tập trung 

“Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT”. 

Trong giai đoạn 2010-2015, ngành GD-ĐT đã tham mưu quy hoạch hệ 

thống trường học các cấp, nâng tỷ lệ 100% xã, phường, thị trấn có trường mầm 
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non, tiểu học và 75,82% địa phương có trường THCS. Giai đoạn 2016-2020, 

ngành GD-ĐT củng cố vững chắc tỷ lệ nêu trên đối với cấp mầm non, tiểu học 

qua việc phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện, thị, thành phố tham mưu 

UBND tỉnh tiếp tục đầu tư tăng quy mô phát triển trường tiểu học công lập. Đối 

với cấp THCS, ngành tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện 

tham mưu UBND tỉnh mở rộng quy hoạch phát triển cấp THCS đối với những địa 

phương chưa có trường THCS, qua đó nâng tỷ lệ đơn vị cấp xã có trường THCS 

từ 75,82% lên 81,31%. 

Để nâng cao chất luợng GD-ĐT, cơ sở vật chất trường lớp là một trong 

những yếu tố quyết định. Đối với cấp trung học, ngành GD-ĐT phối hợp với các 

sở, ngành liên quan và UBND huyện, thị, thành phố tham mưu đầu tư thêm trường 

THPT cho những địa phương có số HS tăng nhanh, đồng thời nâng cấp mở rộng 

trường THPT Trịnh Hoài Đức (TP.Thuận An) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển 

của trường THPT chất lượng cao. Giai đoạn 2010-2021, ngành GD-ĐT đã được 

đầu tư 284 công trình và hạng mục công trình trường học với tổng kinh phí gần 

13.000 tỷ đồng. Hiện nay, 100% trường học các cấp được xây dựng kiên cố. Đặc 

biệt, trường học cấp THCS, THPT và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 

xuyên đều là công trình kiên cố 2 tầng trở lên. 

Trang thiết bị hiện đại 

Đi đôi với đầu tư xây dựng trường lớp, trang thiết bị dạy học cũng được 

đầu tư đồng bộ. Theo TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, đặc biệt giai đoạn 2010- 2020, 

khi các đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục được triển khai, công tác 

đổi mới phương pháp dạy học được tăng cường và ứng dụng công nghệ thông tin 

vào hoạt động dạy học trở nên cấp thiết, ngành GD-ĐT đã nâng cao chất lượng 

đầu tư mua sắm thiết bị dạy học theo hình thức mua sắm tập trung. Tính đến thời 

điểm hiện tại, 100% trường học các cấp trong tỉnh đã bảo đảm được trang bị thiết 

bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ GD-ĐT. 

Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, ngành còn trang bị cho các trường thiết 

bị dạy học tiên tiến, hiện đại. Được sự quan tâm của tỉnh, nhiều năm qua, ngành 

GD-ĐT đã được đầu tư trang thiết bị dạy học, đặc biệt là thiết bị dạy học hiện đại 

phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục hiện nay của các nước trong khu vực 

và trên thế giới. Được trang bị thiết bị hiện đại, đội ngũ giáo viên đã chịu khó học 

hỏi, thực hành các thiết bị thường xuyên để nâng cao hiệu quả sử dụng, đồng thời 

tạo hứng thú cho HS trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Hiện nay, ngành GD-ĐT đang từng bước đầu tư thiết bị dạy học đáp ứng 

yêu cầu dạy học theo phương pháp trải nghiệm, sáng tạo (STEM) và thiết bị dạy 

học hỗ trợ HS tiếp cận công nghệ 4.0 (thiết bị dạy học thông minh). Theo khảo 

sát của ngành, đến cuối năm 2020, toàn ngành có 97/377 trường công lập được 

trang bị thiết bị dạy học tiên tiến, hiện đại cho phòng học dùng chung, đạt 25,72%. 

Đối với phòng học STEM, đến tháng 12-2020, ngành GD-ĐT đầu tư được 54/377 

trường công lập. Chỉ tính từ năm 2016 đến năm 2020, ngành GD-ĐT đã đầu tư 

1.512,254 tỷ đồng cho công tác mua sắm thiết bị, máy móc, đồ chơi, sách giáo 

khoa để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, phục vụ đổi mới chương 
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trình giáo dục phổ thông, từng bước xây dựng mô hình giáo dục thông minh, 

chuyển đổi số trong giáo dục.. 

 Đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, 25 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền 

địa phương đã quan tâm quy hoạch, đầu tư xây dựng trường học đáp ứng nhu cầu 

học tập cho con em nhân dân; đồng thời tạo mọi điều kiện cho ngành GD-ĐT 

phát triển. Các địa phương cũng đã đưa ra nhiều giải pháp về đất đai, đáp ứng 

yêu cầu phát triển giáo dục; việc bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học 

hàng năm cơ bản bảo đảm yêu cầu phát triển GD-ĐT. 

 

 HỒNG THÁI 

https://baobinhduong.vn/all/all/quan-tam-dau-tu-xay-dung-truong-lop-khang-

trang-hien-dai/a262453.html 


