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1. Vị trí:  

Trường TH&THCS Hải An nằm trên địa bàn xã Hải An thuộc vùng biển bãi ngang có 

địa bàn trải dài khoảng 7km dọc theo bờ biển, nằm phía Đông Nam tỉnh Quảng Trị. 

Trường có 4 điểm trường (2 THCS, 2 Tiểu học) nằm 2 thôn Mỹ Thủy và Tây Tân An 

thuộc xã Hải An. 

2. Quá trình thành lập:  

Trường TH&THCS Hải An được thành lập theo quyết định số: 452/QĐ-UBND, ngày 

01/08/2018 của UBND Huyện Hải Lăng sáp nhập trường Tiểu học Hải An và trường 

THCS Hải An thành trường TH&THCS Hải An. Trải qua 03 năm xây dựng và phát triển, 

mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng trườngTH&THCS Hải An đã khẳng định được 

chức năng, nhiệm vụ của mình; nhà trường được duy trì ổn định,chất lượng và số lượng 

học sinh ngày càng cao, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên. 

3. Đặc điểm của điểm trường chính và các điểm trường phụ: 

Hiện tại trường có 4 điểm trường,cụ thể như sau:  

3.1 Điểm trường Trung tâm: Nằm ở phía bắc thôn Mỹ Thủy với diện tích 6.215 m2 , 

gồm 1 dãy nhà 2 tầng và 1 dãy nhà cấp 4. 

- Dãy nhà 2 tầng gồm 12 phòng học, 1 phòng học bộ môn Tin học, 1 phòng CNTT, 1 

phòng sinh hoạt chuyên môn cấp Tiểu học, 1 phòng Thư viện, 1 phòng PHT - CT Công 

đoàn. 

- Dãy nhà cấp 4: Gồm 1 phòng Hiệu trường, 1 phòng Kế toán, 1 phòng Y tế, 1 phòng 

Văn thư, 1 phòng học bộ môn Âm nhạc, 1 phòng học bộ môn Mỹ thuật, 1 phòng kho. 

3.2  Điểm trường Mỹ Thủy 1: Nằm phía Bắc thôn Mỹ Thủy với diện tích 9.804m2 gồm 

1 dãy nhà 2 tầng gồm có 5 phòng học, 1 phòng Hội đồng, 1 phòng Đội TNTP, 1 phòng 

Phó Hiệu trưởng, 1 phòng Thiết bị. 

3.3. Điểm trường Mỹ Thủy 2: Nằm phía Nam thôn Mỹ Thủy với diện tích 3.135m2 gồm 

1 dãy nhà 2 tầng và 1 dãy nhà cấp 4. 

- Dãy nhà 2 tầng: Gồm có 6 phòng học, 1 phòng học bộ môn Tiếng Anh, 1 phòng Tin 

học. 

- Dãy nhà cấp 4: Gồm 1 phòng CM cấp THCS, 1 phòng Thư viện, 1 phòng Y tế, 1 phòng 

trực lãnh đạo. 

3.4.  Điểm trường Tây Tân An: Nằm trên đại bàn thôn Tây Tân An với diện tích 10.000 

m2 gồm 1 dãy nhà cấp 4 gồm có 8 phòng học, 1 phòng bộ môn Tin học, 1 phòng Y tề và 

trực giáo viên.  

 ( Hình ảnh cổng trường của 02 điểm trường cần tu sửa) 

 

 

 



  
Hình ảnh cổng trường THCS Mỹ Thủy 1 Hình ảnh cổng trường THCS Mỹ Thủy 2 

 

4. Số lượng giáo viên, nhân viên, học sinh năm học 2021-2022 

Năm học 2021-2022 nhà trường được giao chỉ tiêu biên chế 56 người. Số cán bộ, 

giáo viên, nhân viên thực tế: 58 người  trong đó:  

+ Cán bộ quản lý:  3 

 + Giáo viên:         48 ( trong đó: 46 biên chế, 02 hợp đồng)  

 + Nhân viên:  7 

Tổng số học sinh huy động được 853 học sinh với 31 lớp. Trong đó: Tiểu học 491 

học sinh với 20 lớp; THCS 362 học sinh với 11 lớp. 

 

5. Thực trạng xuống cấp của cơ sở vật chất của trường (mái, tường, cửa, sơn, 

tình trạng thấm dột, hư hỏng…)   

5.1.Điểm trường THCS 1: (THCS củ, ở phía bắc thôn Mỹ Thủy). 

Dãy nhà 2 tầng THCS Mỹ Thủy 1 được xây dựng năm 2009 của xã Hải An được đầu tư 

xây dựng mới 100% kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước. Sau 13 năm sử dụng chưa 

được khắc phục sửa chữa,đặc biệt năm 2020 do ảnh hưởng của mưa bão hiện nay một số 

hạng mục công trình đã xuống cấp nặng: 

+ Mái bị tốc và hư hỏng nặng, nước chảy xuống phòng học; 

+ Hệ thống ống nước và tường hư hại nặng, hệ thống điện, kim chống sét, dây tiếp địa 

từ mái xuống nền đất đã hư hỏng và xuống cấp. 

 Đến mùa mưa bão ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của điểm trường cho 210 học 

sinh và tổ chức các hoạt động của nhà trường. 

         5.2. Điểm trường THCS 2: (THCS củ, ở ngã tư thôn Mỹ Thủy). 

Dãy nhà 2 tầng THCS Mỹ Thủy 2 được xây dựng năm 1998. Sau 23 năm sử dụng các 

hạng mục đã xuống cấp trầm trọng:   

+ Nền nhà sụt lún, tường nức bung sắt; 

+ Trần nhà nức và sập lan can, tường ẩm mốc, thấm dột nhiều nơi …không đảm bảo an 

toàn cho hơn 150 học sinh có thể nguy hiểm đến tính mạng học sinh và không đảm bảo 

nơi trú ẩn của nhân dân vào mùa mưa bảo. 

6. Đặc điểm sinh kế, thu nhập, khả năng đóng góp của người dân địa phương 

(phụ huynh học sinh) và khả năng hỗ trợ từ nguồn ngân sách các cấp:  

 Xã Hải An thuộc vùng biển bãi ngang điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn vì dân 

chủ yếu sống bằng nghề đi biển thu nhập thấp nên khả năng đóng góp của người dân địa 

phương (phụ huynh học sinh) hoàn toàn không có và nguồn kinh phí ngân sách chi 



thường xuyên cấp hằng năm thấp chỉ đáp ứng đủ kinh phí hoạt động chuyên môn và các 

sửa chữa nhỏ trong Nhà trường. Xã nằm trong vùng Quy hoạch đã nhiều năm liền không 

được đầu tư xây dựng cơ bản và xây dựng tu bổ hàng năm. 

7. Một số hình ảnh hiện trạng của trường : 

Một số hình ảnh mái Tôn, hệ thống ống thoát nước, tường nhà hư hỏng nặng 

của điểm trường THCS Mỹ Thủy 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh hư hỏng nặng của điểm trường THCS Mỹ thủy 2: 

Hình ảnh lan can tầng 2 bị bể 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh lan can tầng 1 bị bể, bung sắt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh nền nhà bị sụt lún 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Đề xuất: 

8.1.Thay mới mái tôn, xà gồ, chống thấm trần sê no; sơn tường; sữa chữa hệ thống 

điện, thay mới ống thoát nước, lắp dựng lại kim chống sét,… của dãy nhà 02 tầng Mỹ 

Thủy 1 

 8.2. Sơn quét tường; Sửa chữa lại hệ thống cửa; Sửa chửa nền nhà, tường nhà, trần 

Nhà; Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng các phòng học; Thay mới ống thoát nước, lắp 

dựng lại kim chống sét,… của dãy nhà 02 tầng điểm THCS Mỹ Thủy 2. 

9. Dự toán kinh phí như sau: 

1. Thay mới xà gồ, mái tôn nhà học 2 tầng THCS Mỹ Thủy 1: 200.000.000đồng 

2. Chống thấm trần sê nô mái nhà học 2 tầng Mỹ Thủy 1 : 30.000.000 đồng 

3. Sơn quét mặt trong, ngòai nhà học 2 tầng THCS Mỹ thủy 1: 50.000.000 đồng 

4. Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, lắp dựng chống sét các phòng học THCS 

Mỹ thủy 1:50.000.000 đồng 

5. Sửa chữa hệ thống thoát nước mái dãy nhà 2 tầng THCS Mỹ Thủy 1: 

20.000.000đồng 

6. Sơn quét mặt trong, ngòai nhà học 2 tầng THCS Mỹ thủy 2: 50.000.000 đồng 

7. Sửa chữa lại hệ thống cửa phòng học nhà 2 tầng THCS Mỹ Thủy 2: 

50.000.000đồng 

8. Sửa chữa nền nhà; Tường nhà; Trần nhà; Lan can dãy nhà 2 tầng THCS Mỹ 

thủy 2: 250.000.000đồng 

9. Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, lắp dựng chống sét các phòng học THCS 

Mỹ thủy 2: 50.000.000 đồng 

Tổng cộng các hạng mục: 750.000.000 đồng ( Số tiền bằng chữ: Bảy trăm năm mươi 

triệu đồng chẵn) 

- Trong đó: 

+ Kinh phí Nhà trường trích từ nguồn tiết kiệm sửa chữa CSVC: 50.000.000 đồng 

+ Số tiền xin hỗ trợ từ tổ chức quốc tế Irish Aid: 700.000.000 đồng 

Trên đây là báo cáo tổng thể về cơ sở vật chất và nhu cầu xây dựng, kính mong 

Tổ chức Quốc tế nghiên cứu, khảo sát và giúp đỡ. Xin chân thành biết ơn! 

 

                                 Hải An, ngày 28 tháng 02 năm 2022 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 


