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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Đề án Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục

trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về 

Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục - thể thao;
Căn cứ Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển xã 
hội hóa giáo dục giai đoạn 2005 - 2010";

Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Đề án Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo 
dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt 
động giáo dục trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010.

Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, 
kiểm tra và báo cáo Uỷ ban nhân dân quận về việc thực hiện Đề án nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận, Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân 
quận, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Công Hồ
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ĐỀ ÁN
Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục
trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số  07/2007/QĐ-UBND  
ngày 27 tháng 6 năm 2007 của UBND quận Sơn Trà )

Phần I
THỰC TRẠNG XÃ HỘI HOÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

Ở QUẬN SƠN TRÀ

I. HỆ THỐNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA QUẬN:
Tổng số các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận hiện nay là  40 đơn vị 

trường học với khoảng 28.300 học sinh. Bao gồm :13 trường Mầm non, Mẫu giáo, 
Nhà trẻ (trong đó có 5 trường ngoài công lập); 14 trường Tiểu học công lập; 07 
trường Trung học cơ sở (THCS); 04 trường Trung học phổ thông (THPT) (trong đó 
có 01 trường THPT bán công); 02 Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp-Hướng 
nghiệp(GDKTTH-HN);  07 Trung tâm học tập cộng đồng.

Trong đó: Mầm non có: 2.919 HS; Tiểu học có: 9.606 HS; THCS có: 9.111 HS;
THPT có 5190 HS; TTGDTX-KTTH-HN có:1.474 HS.
Theo phân cấp quản lý giao Phòng GD&ĐT tham mưu UBND quận quản lý trực 

tiếp các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận.
II. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC :
1. Về hệ thống trường lớp và quy mô các loại hình giáo dục đào tạo (tính đến 

năm học 2006-2007) :
- Việc thực hiện có kết quả Đề án quy hoạch ngành học mầm non, phổ thông,  

đến năm 2010 của thành phố đã từng bước đáp ứng yêu cầu đồng bộ hoá cơ sở vật 
chất trường lớp ở tất cả các ngành học. Đến nay, Quận có 06 trường học thuộc loại 
hình ngoài công lập; gồm: 05 trường Mầm non tư thục; 01 trường PTTH bán công.

- Đã thu hút:32,58% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 64,71 % trẻ em trong độ tuổi 
mẫu giáo ra lớp; 88,45% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo; 100% trẻ ở độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi 
vào học Tiểu học; 92,1% thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 17 tuổi và từ 15 
đến 21 tuổi học Trung học (THCS, THPT, TCCN-DN, GDTX-HN, KTTH-HN).

- Toàn ngành hiện có 3.827 học sinh ngoài công lập, chiếm 13,2% so với tổng số 
HS. Tỷ lệ HS ngoài công lập ở Nhà trẻ chiếm 79,88% ( thiếu 0,12% so với chỉ tiêu đến 



2010 của Nghị quyết 05/2005/NQ-CP); Mẫu giáo là 35,63% (thiếu 34,37% so với chỉ 
tiêu đến 2010 của Nghị quyết 05/2005/NQ-CP);  ở Tiểu học là 0%;THCS là 0%; THPT 
là 31,7 % ( thiếu 8,3% so với chỉ tiêu đến 2010 của Nghị quyết 05/2005/NQ-CP).

2. Chất lượng các mặt giáo dục đã được khẳng định, chất lượng mũi nhọn có 
tiến bộ rõ nét. Đến nay, quận đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập tiểu học và phổ cập  
THCS, đạt chuẩn phổ cập bậc trung học ở 6/7 phường. 

Số trường đạt chuẩn quốc gia ở các bậc học như sau:  Mầm non: 2/8 trường 
(TL:25%); Tiểu học: 8/14 trường (TL:57 %); THCS:1/7 trường (TL:14,2 %); THPT: 
2/4 trường (TL:50 %). Có 12/14 trường Tiểu học học ngày 2 buổi, với 6.602/8.617 
học sinh (đạt tỷ lệ 76,67 %); 

3. Toàn ngành hiện có 200 cán bộ giáo viên ngoài công lập, chiếm tỷ lệ 1,3%. 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực sư phạm, đào tạo chuẩn hoá, nâng 
chuẩn đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp được chú trọng, nhất là 
đối với đội ngũ GV ngoài công lập.

Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trong đó tỷ lệ trên chuẩn tương ứng ở các bậc học 
là: Mẫu giáo:100 % và 66,7%; Tiểu học: 100% và 61,9%; THCS: 98,5% và 57,5%; 
THPT: 98,9% và 7,3%; 

4. Trong 9 năm qua (1997-2006), quận đã được thành phố bố trí                              
76.363 m2 đất để xây mới, mở rộng các cơ sở giáo dục. Đầu tư xây dựng cơ bản cho 
các đơn  vị, trường học trên 120  tỉ đồng. Riêng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 
được xây dựng trên diện tích 30.000 m2, tổng mức đầu tư là 96,6 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, bằng các nguồn thu cho phép (học phí, tiền xây dựng trường, quỹ 
Hội CMHS) ngành GD&ĐT quận đã huy động được mỗi năm trên 2 tỷ đồng để đầu 
tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục.

5. Cùng với nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp, từ năm 1997 đến nay, các 
đơn vị, trường học ngoài công lập đã đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật 
chất - kỹ thuật trường học.

6. Trong 5 năm qua, bằng nhiều nguồn kinh phí, các cơ sở giáo dục - đào tạo đã 
được trang bị máy tính với những mức độ khác nhau; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý giáo dục. Việc giảng dạy tin học được triển khai ở bậc THPT 
và giảng dạy thí điểm ở một số trường thuộc cấp THCS, Tiểu học, bậc Mầm non. 
Công tác giảng dạy ngoại ngữ được chú trọng; có 100% học sinh THCS, THPT và 
100% học sinh lớp 3,4,5, bậc Tiểu học được học ngoại ngữ.

7. Quận hiện có126 trẻ em khuyết tật học hoà nhập ở các loại hình trường lớp 
mầm non, phổ thông; chiếm khoảng 60% tổng số trẻ khuyết tật trên địa bàn. Quận đã 
duy trì tốt việc chăm sóc, giáo dục các cháu khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc 
da cam, giúp các em tiếp tục được đi học. Huy động của các tổ chức từ thiện ,nhân 
đạo được hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ cho các em.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ.



1. Do tình hình kinh tế- xã hội của quận còn khó khăn, mức sống của nhân dân 
còn thấp, nên việc huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân , sự đầu tư của các 
gia đình cho việc học tập của con em mình còn hạn chế.

2. Về thực hiện cơ chế chính sách:
- Khả năng quỹ đất để giao hoặc cho các cơ sở ngoài công lập thuê để làm cơ sở 

hoạt động theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP không thực hiện được, do tại khu vực 
nội thành không còn quỹ đất. Trong khi đó, khu vực ngoại thành tuy quỹ đất còn 
nhiều, nhưng khó thực hiện xã hội hoá do điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, chưa 
thu hút được người học. Các trường dân lập, tư thục phải tự lo về cơ sở vật chất là 
chính, trong khi Nhà nước vẫn chưa ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn thực hiện 
các chính sách ưu đãi về việc cấp đất, miễn , giảm tiền sử dụng đất.

- Văn bản hướng dẫn quản lý tài chính ở các trường ngoài công lập chưa cụ thể 
nên quá trình chỉ đạo, thực hiện ở các trường dân lập, tư thục cũng còn nhiều lúng 
túng.

3. Mức thu học phí chậm điều chỉnh nên đã ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ 
sở giáo dục-đào tạo. Mức thu học phí ở các trường dân lập, tư thục thấp là trở ngại 
lớn đối với việc mở rộng và nâng cao chất lượng xã hội hoá. Phần lớn giáo viên các 
trường ngoài công lập (chủ yếu là các trường Mầm non) ở các vùng khó khăn có thu 
nhập thấp, một số nơi vẫn chưa được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, chế độ 
hưu trí… do nhà trường không đủ khả năng kinh phí để thực hiện. Một bộ phận giáo 
viên dạy ngoại ngữ ở Tiểu học, giáo viên Mầm non hợp đồng hưởng lương từ mức 
thu học phí của học sinh  nên đời sống gặp không ít khó khăn.

4. Nguồn kinh phí từ ngân sách chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của 
ngành, nhất là kinh phí chi cho hoạt động dạy-học (bình quân chi cho con người của 
các ngành học, bậc học đến trên 90% ngân sách chi thường xuyên), kinh phí triển 
khai chương trình công nghệ thông tin của ngành.

Phần  II
MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN XÃ HỘI HOÁ

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  ĐẾN NĂM 2010

I. MỤC TIÊU:
1. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, hoàn thiện chính sách.Tăng tỷ lệ chi ngân 

sách cho giáo dục và đào tạo. Đổi mới mục tiêu, phương thức, cơ cấu và nguồn vốn 
đầu tư, tập trung cho các nhiệm vụ trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia; 
(đào tạo nhân lực cho các ngành, nghề mũi nhọn, trọng điểm); ưu tiên  cho  các đối 
tượng chính sách và trợ giúp người nghèo, trên cơ sở đổi mới chế độ miễn, giảm phí 
theo hướng công khai, hợp lý.

2. Chuyển cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn quận sang hoạt động theo cơ chế 
đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 



bộ máy, biên chế và tài chính (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp). Có lộ trình thích hợp 
chuyển  trường THPT Bán công Ngô Quyền sang loại hình dân lập, tư thục. Tiếp tục 
phát triển trường, lớp Mầm non tư thục. 

3. Trước năm 2010, tỷ lệ học sinh ngoài công lập tối thiểu đạt: Nhà trẻ:         
82,0%; Mẫu giáo: 49,0%; THPT: 30%;

4. Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng 
nhu cầu học tập thường xuyên của mọi người, ở mọi nơi, mọi trình độ và mọi lứa 
tuổi. Tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội tham 
gia xây dựng các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền:
- Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách về xã hội hoá giáo dục để các 

cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các cơ sở giáo dục và nhân dân có nhận thức 
đúng, đầy đủ, thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hoá trong các lĩnh vực 
GD&ĐT; tạo được sự nhất trí cao trong toàn xã hội về nhận thức và tổ chức thực 
hiện.

- Thực hiện xã hội hoá nhằm phát huy tiềm năng  trí tuệ và vật chất trong nhân 
dân, huy động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục; đồng thời, tạo điều kiện để 
người dân, đặc biệt là đối tượng chính sách, người khuyết tật, người nghèo được thụ 
hưởng thành quả giáo dục ở mức độ ngày càng cao.

- Phát động các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình xã hội 
hoá giáo dục trong từng ngành học, bậc học. Tập thể và người lao động trong các cơ 
sở ngoài công lập có thành tích xuất sắc được Nhà nước khen thưởng theo quy định 
của Chính phủ.

2. Xây dựng mang lưới trường lớp:
- Dự báo hệ thống GD&ĐT quận đến năm 2010 có 42 đơn vị giáo dục và đào 

tạo với khoảng 28.945 học sinh. Trong đó có: 13  trường Mầm non, Mẫu giáo, Nhà 
trẻ , 15 trường Tiểu học, 08 trường THCS, 04 trường THPT, 02 Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên, Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Kỹ thuật tổng hợp - Hướng 
nghiệp , 07 Trung tâm học tập cộng đồng.

- Thực hiện lộ trình xây dựng mới và chuyển trường công lập, bán công có điều 
kiện phù hợp sang loại hình đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ 
tài chính, tự chịu trách nhiệm, chuyển trường THPT Bán công Ngô Quyền  sang loại 
hình dân lập hoặc tư thục.

2.1. Trường mầm non:
 a) Về mạng lưới : Toàn quận có 13 trường Mầm non (so với năm học 2006-

2007 không tăng); trong đó có: 08 trường Mầm non công lập, chiếm 61%; có 05    
trường Mầm non ngoài công lập, chiếm 39%. Trường thành lập mới chủ yếu là loại 
hình dân lập hoặc tư thục và phải có đủ điều kiện theo Điều lệ trường Mầm non.



b) Về quy mô: Huy động 35% trẻ em trong độ tuổi vào nhà trẻ, 70 % trẻ em 
trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp, thu hút 98% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo. Nhà trẻ có 1.500 
cháu, trong đó có 1.250 cháu ngoài công lập, chiếm 85,0%. Mẫu giáo có 3.747 học 
sinh, trong đó có 1.800 học sinh ngoài công lập, chiếm 49,0%.

c) Lộ trình xây dựng và chuyển đổi loại hình: Duy trì, không phát triển thêm 
trường Mầm non công lập. Phát triển thêm 02 trường MN tư thục để đáp ứng nhu cầu 
học tập của nhân dân.

2.2. Trường Tiểu học :
a) Về mạng lưới: có 15 trường Tiểu học (so với năm học 2006-2007 tăng thêm 

01 trường); trong đó có 15 trường tiểu học công lập, chiếm 100%; trường tiểu học 
ngoài công lập: không có, chiếm 0% ; tách trường Tiểu học Quang Trung có quy mô 
trên 30 lớp.

b) Về quy mô: Có 9.500 học sinh tiểu học, trong đó, học sinh ngoài công lập: 
không có.

c) Lộ trình xây dựng và chuyển đổi loại hình:
- Năm học 2008-2009: Thành lập mới trường tiểu học công lập Quang Trung 2 

(phường Mân Thái).
2.3. Trường Trung học cơ sở (THCS):
a) Về mạng lưới: Có 08 trường THCS (so với năm học 2006-2007 tăng thêm 01 

trường); trong đó có 08 trường THCS công lập, chiếm tỷ lệ 100%. Trường công lập 
mới được thành lập trên cơ sở tách các trường có quy mô trên 40 lớp.

b) Về quy mô: Có 9150  học sinh THCS công lập.
c) Lộ trình xây dựng và chuyển đổi loại hình:
- Năm học 2010-2011: Thành lập mới trường THCS Lý Tự Trọng 2 (phường 

Thọ Quang).
2.4. Trường Trung học phổ thông (THPT):
a) Về mạng lưới: Có 04 trường THPT (so với năm học 2006-2007 không tăng, 

giảm); trong đó có 03 trường công lập, chiếm 75% và 01 trường dân lập ,tư thục, 
chiếm 25%.

b) Về quy mô: Có 5.200 học sinh THPT, trong đó có 1630 học sinh ngoài công 
lập, chiếm 30%. 

c) Lộ trình xây dựng và chuyển đổi loại hình:
- Năm học 2008-2009: Chuyển trường THPT bán công Ngô Quyền sang loại 

hình dân lập hoặc tư thục.
2.5. Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp, Trung tâm 

học tập cộng đồng:



- Trung tâm KTTH-HN hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm 
toàn bộ chi phí hoạt động; ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất. Chú trọng nâng cao chất lượng của loại hình đào tạo này.

- Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các Trung tâm học tập 
cộng đồng.

- Triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010 theo Quyết 
định số 112/2005/QĐ-TTg, tạo cơ hội cho đông đảo người lao động được tiếp tục học 
tập, đào tạo lại, bồi dưỡng ngắn hạn định kỳ và thường xuyên theo các chương trình 
giáo dục phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng đối tượng cụ thể.

3. Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý:
3.1. Về chính sách khuyến khích XHH hoạt động giáo dục -đào tạo: 
Thực hiện theo chính sách chung của UBND thành phố sau khi đã được UBND 

thành phố phê duyệt.
3.2. Về cơ chế quản lý:
- Hoàn thiện các quy định về mô hình, quy chế hoạt động của các đơn vị ngoài 

công lập theo hướng quy định rõ trách nhiệm, mục tiêu hoạt động, nội dung, chất 
lượng dịch vụ, sản phẩm, chế độ sở hữu và cơ chế hoạt động.

- Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo phân cấp của UBND thành phố, gắn 
trách nhiệm quản lý về mặt Nhà nước trên địa bàn phường, đặc biệt là trường Mầm 
non tư thục, nhóm trẻ gia đình.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Quy định chế độ và trách nhiệm thanh 
tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cấp; đồng thời phát huy dân chủ ở cơ sở để giám 
sát công việc quản lý của các cấp.

- Thực hiện quyền tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về nguồn thu.
+ Đối với các trường công lập: hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự chủ 

tài chính, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/ NĐ/CP.
+ Đối với các trường bán công: Khi trường chưa thay đổi loại hình hoạt động, 

UBND thành phố quy định các nguồn thu.
+ Đối với các trường ngoài công lập (dân lập, tư thục): Thực hiện theo quy định 

tại Điều 13 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP.
4. Đa dạng hoá các nguồn lực:
4.1. Thành lập Quỹ bảo trợ giáo dục:
Quỹ bảo trợ giáo dục được thành lập theo điều 98 của Luật Giáo dục năm 2005 

và Điều 42 Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục năm 2005, nhằm huy 
động các nguồn lực tài chính trong cha mẹ học sinh; sự đóng góp của các cá nhân, tổ 
chức trong và ngoài nước, với mục đích là công cụ đắc lực để phát triển và đảm bảo 
chất lượng giáo dục -đào tạo; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.



Mức vận động quỹ được hình thành trên nguyên tắc tự nguyện đóng góp của các 
tổ chức, cá nhân. Nội dung sử dụng Quỹ bảo trợ giáo dục: Hỗ trợ, động viên, khen 
thưởng, khuyến khích người học, giúp dỡ tài chính cho người học, góp phần phát 
triển giáo dục.

4.2. Tăng cường nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước:
- Đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư, động viên các khoản đóng góp tự nguyện, 

từ thiện cho giáo dục, mở rộng các Quỹ khuyến học; khuyến khích cá nhân và tổ 
chức đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và mở thêm trường học mới.

- Phổ biến rộng rãi dự báo phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục-đào tạo, nhu cầu 
huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng cơ sở vật chất trường học; 
thực hiện các chương trình, đề án phát triển giáo dục-đào tạo, của thành phố; gửi cán 
bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đi học tập ở nước ngoài và thực hiện các đề án 
nghiên cứu khoa học. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các dự án vốn vay của các tổ 
chức tài chính quốc tế đầu tư cho giáo dục và đào tạo thành phố.

5. Quan tâm về giáo dục khuyết tật và chính sách công bằng xã hội:
- Nâng cao năng lực quản lý giáo dục trẻ khuyết tật và tăng cường sự phối hợp 

liên ngành trong chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật.
- Thực hiện hệ thống chính sách của thành phố đối với giáo dục trẻ khuyết tật; 

ưu tiên miễn giảm học phí cho các đối tượng chính sách, gia đình có công và người 
nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.

- Khuyến khích các tổ chức từ thiện tham gia hoạt động giáo dục và chăm sóc 
trẻ khuyết tật. Nhân rộng, phát triển các mô hình mái ấm, nhà mở, đảm bảo 100% trẻ 
mồ côi không nơi nương tựa và 96% trẻ khuyết tật được chăm sóc.

- Tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước cho giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ em dân 
tộc, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy trẻ khuyết tật đủ 
về số lượng và chất lượng dể đáp ứng nhu cầu đi học ngày càng tăng của trẻ khuyết 
tật; có dịch vụ hỗ trợ đồng bộ bảo đảm những điều kiện phù hợp sự tham gia của trẻ 
khuyết tật trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Phần  III
TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN

Để triển khai có hiệu quả Đề án đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục 
trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2006-2010, UBND quận phân công trách nhiệm 
của các ngành ,các cấp như sau:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan để triển 

khai Đề án có hiệu quả.



- Xây dựng lộ trình cụ thể và triển khai thực hiện chuyển đổi loại hình theo đúng 
tiến độ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục-đào tạo; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp 
sai phạm để ngăn chặn những hành vi tiêu cực, gian lận, làm trái quy định, cạnh tranh 
thiếu lành mạnh trong quá trình xã hội hoá.

- Tham mưu, đề xuất để UBND quận phê duyệt phân loại đơn vị sự nghiệp có 
thu của các đơn vị, trường học thuộc địa bàn quận theo 3 mức: tự bảo đảm kinh phí, 
bảo đảm một phần kinh phí, do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ. Xác định mức 
kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên đối với từng loại đơn 
vị.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
- Hướng dẫn thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hoá.
- Thực hiện phân loại đơn vị sự nghiệp theo 3 cấp độ và tự chủ tài chính , tự chịu 

trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Xác định phân loại và mức kinh phí 
ngân sách Nhà nước đảm bảo hoạt động thường xuyên đối với từng loại hình đơn vị.

- Đề xuất xử lý các vấn đề về sở hữu, tính chất lợi nhuận và phi lợi nhuận, trách 
nhiệm của các cơ sở và hình thức xã hội hoá trong từng lĩnh vực, kiến nghị các cơ chế 
, chính sách phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan đề xuất chính sách đầu 
tư, hỗ trợ của Nhà nước cho các cơ sở ngoài công lập.

3. Phòng Tài nguyên Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch, rà 

soát , điều chỉnh, bổ sung và giám sát việc thực hiện quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất tại 
các địa phương, đảm bảo đủ quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng trường học.

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế, phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn về 
chế độ phí sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất phù hợp với Luật Đất 
đai hiện hành, phù hợp với từng loại hình cơ sở dịch vụ và khi chuyển đổi loại hình.

4. Phòng Tổ chức chính quyền:
Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan nghiên 

cứu về mô hình tổ chức, quản lý các cơ sở giáo dục -đào tạo công lập và ngoài công 
lập theo quy định chung của Nhà nước; đề xuất để UBND quận trình lên UBND 
thành phố ban hành cơ chế , chính sách chuyển đổi các cơ sở giáo dục và đào tạo 
công lập sang loại hình ngoài công lập; khuyến khích mở các trường, cơ sở giáo dục 
và đào tạo ngoài công lập.

5. UBND các Phường:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xã hội hoá giáo dục phù hợp với chủ 

trương, chính sách của Nhà nước thuộc thẩm quyền và điều kiện của địa phương.



- Huy động các nguồn lực tại địa phương để thực hiện công tác xã hội hoá giáo 
dục-đào tạo.

6. Các cơ sở giáo dục - đào tạo:
Có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương ,chính sách, quy định 

của Nhà nước; có biện pháp không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm.
Thủ trưởng các phòng, ban ngành, Chủ tịch UBND các phường và các cơ quan 

liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện 
Đề án có hiệu quả; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả gửi Phòng Giáo dục & Đào 
tạo để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân quận.

Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần kịp thời báo 
cáo Uỷ ban nhân dân quận (thông qua Phòng Giáo dục & Đào tạo) để xem xét điều 
chỉnh cho phù hợp./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Công Hồ


