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BÁO CÁO 

 Tổng hợp đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí  

sửa chữa trường học theo chương trình Ireland 

Thực hiện Công văn số 130/SNgV-HTQT ngày 23/02/2022 của Sở Ngoại 

vụ Quảng Trị về đề xuất sửa chữa các trường học vận động viện trợ của Ireland, 

UBND huyện báo cáo đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí sửa chữa trường học theo 

chương trình Ireland như sau: 

TT Đơn vị Hạng mục Dự toán 
Nguồn 

đối ứng 

Đề nghị 

hỗ trợ 

1 

 

TH&THCS 

Hải Chánh 

 

Nhu cầu kinh phí sửa chữa 450 50 400 

- Thay mới xà gồ, mái tôn nhà học 2 

tầng 
215 

  

- Chống thấm trần sê nô mái nhà học 

2 tầng 
35 

  

- Sơn quét mặt trong và ngoài dãy 

nhà học 2 tầng 
170 

  

- Sữa lại hệ thống cửa sổ, cửa chính. 30 
  

2 

 

TH&THCS 

Hải An 

 

Nhu cầu kinh phí sửa chữa 750 50 700 

- Thay mới xà gồ, mái tôn nhà học 2 

tầng THCS Mỹ Thủy 1 
200 

  

- Chống thấm trần sê nô mái nhà học 

2 tầng Mỹ Thủy 1 
30 

  

- Sơn quét mặt trong, ngòai nhà học 

2 tầng THCS Mỹ thủy 
50 

  

- Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, 

lắp dựng chống sét các phòng học 

THCS 

50 
  

- Sửa chữa hệ thống thoát nước mái 

dãy nhà 2 tầng THCS 
20 

  

- Sơn quét mặt trong, ngoài nhà 2 

tầng điểm THCS 2 
50 

  

- Sửa chữa lại hệ thống cửa phòng 

học nhà 2 tầng THCS 
50 

  

- Sửa chữa nền nhà; Tường nhà; Trần 

nhà; Lan can dãy nhà 2 tầng THCS 2 
250 

  

- Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, 

lắp dựng chống sét các phòng học 

THCS 2 

50 
  



TT Đơn vị Hạng mục Dự toán 
Nguồn 

đối ứng 

Đề nghị 

hỗ trợ 

3 

 

TH&THCS 

Thiện Thành 

 

Nhu cầu kinh phí sửa chữa 750 250 500 

- Thay mới Cổng, tường rào điểm 

tiểu học 
400 150 250 

- Thay mái tôn các phòng học điểm 

tiểu học 
200 50 150 

- Sửa chữa nhà xe học sinh điểm 

trường tiểu học 
150 50 100 

4 
TH&THCS 

Hải Tân 

Nhu cầu kinh phí sửa chữa 680 67 613 

Thay mới xà gồ, mái tôn nhà học 2 

tầng 
300   

Chống thấm trần sê nô mái nhà học 2 

tầng 
30   

Sơn quét mặt trong, ngoài 2 khối nhà 

học 2 tầng 
280   

Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng 

các phòng học 
50   

Sửa chữa hệ thống ống thoát nước 

mái 
20   

5 
TH&THCS 

Hải Xuân 

Nhu cầu kinh phí 500  500 

Thay mới xà gồ, mái tôn dãy nhà 2 

tầng  
200   

Thay hệ thống cửa dãy nhà 2 tầng  200   

Thay mái tôn dãy nhà Hiệu bộ  100   

 
Tổng cộng 

 
3.130 417 2.713 

 

Tổng nhu cầu kinh phí sửa chữa: 3.130.000.000đ (Ba tỷ một trăm ba mươi triệu đồng) 

Trong đó:  

+ Phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương đóng góp: 417.000.000đ (Bốn trăm 

mười bảy triệu đồng). 

+ Số tiền xin hỗ trợ từ tổ chức quốc tế: 2.713.000.000đ (Hai tỷ bảy trăm mười ba triệu 

đồng).   

(Kèm theo Báo cáo của các trường) 
 

Nơi nhận:  
- Sở Ngoại vụ (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT huyện; 

- CVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Cáp Xuân Tá 
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