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BÁO CÁO TỔNG THỂ VỀ NHÀ TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 

TRƯỜNG TH&THCS HẢI XUÂN 

 

1. Vị trí: 

Trường Trường TH&THCS Hải Xuân gồm có 4 điểm trường tại xã Hải Hưng, 

huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.  

2. Quá trình thành lập: 

Trường TH&THCS Hải Xuân, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

được thành lập theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND 

huyện Hải Lăng về việc sáp nhập Trường TH Hải Xuân và Trường THCS Hải Xuân 

thành Trường TH&THCS Hải Xuân 

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

Trường gồm có 1 điểm trường chính và 3 điểm trường phụ. Điểm trường chính 

là cấp THCS đặt tại thôn Trà Lộc xã Hải Hưng, ba điểm lẻ bậc TH gồm một điểm 

tại thôn Kinh Duy, một điểm tại thôn Trà Lộc, một điểm tại thôn Trà Trì Phú. 

3. 1. Điểm trường chính: ( Khu vực Trung tâm THCS) 

Với tổng diện tích 4710m2. Gồm 01 dãy nhà phòng học xây dựng năm 1999 

và 01 dãy nhà phòng chức năng, hiệu bộ xây dựng năm 2019. 

3. 2. Điểm trường phụ: ( Khu vực Tiểu học Trà Lộc) 

Với tổng diện tích 4652m2. Gồm 2 dãy nhà 2 tầng và 2 dãy nhà 1 tầng (01 dãy 

nhà 2 tầng gồm: phòng Tin, Thư viện, Thiết bị và 4 phòng học xây dựng từ năm 

2006, 01 dãy nhà 2 tầng phòng học, xây dựng năm 2020, 01 dãy nhà 1 tầng làm 

phòng Đội và phòng truyền thống, xây dựng năm 1979 và 01 dãy nhà 1 tầng làm nhà 

hiệu bộ xây dựng năm 2003) 

3. 2. Điểm trường phụ: ( Khu vực Tiểu học Trà Trì) 

Với tổng diện tích 3579 m2 
.Gồm 1 dãy nhà cấp 4. Xây dựng từ năm 1988 với 

diện tích 215m2 

3. 2. Điểm trường phụ: (Khu vực Tiểu học Duân Kinh) 

Với tổng diện tích đất 2520m2 . Gồm 1 dãy nhà 2 tầng. Xây dựng từ năm 

2003 với diện tích 460m2 

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

Năm học 2021-2022 nhà trường có: 48 CBGVNV biên chế; 4 GV hợp đồng  

 + Cán bộ quản lý:  3 

 + Giáo viên:  43 (39 GV trong biên chế và 4 GV hợp đồng)   

 + Nhân viên:   6 

Huy động được 541 học sinh với 23 lớp. Trong đó: Tiểu học 298 học sinh với 

15 lớp; THCS 243 học sinh với 8 lớp. 
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5. Thực trạng xuống cấp của cơ sở vật chất của nhà trường tại dãy nhà 2 

tầng Khu vực tiểu học Trà Lộc: 

5.1. Dãy nhà 2 tầng 

Dãy nhà 2 tầng gồm 08 phòng gồm phòng Tin, Thư viện, Thiết bị và 4 phòng 

học. Dãy nhà này nay đã xuống cấp, phần mái tôn đã hư hỏng nên trời mưa thấm dột 

ướt nước chảy vào trần xuống các phòng học. 

Mặc dù đã nhiều lần sửa chữa nhưng đến nay hệ thống cửa sổ 4 lá của các 

phòng học đã mục, hư hỏng, xoạc và lìa cánh không thể đóng cửa được khi mùa mưa 

lụt về.  

Đặc biệt dãy nhà này là nơi để người dân thôn Trà Lộc đến trú bão, tránh lụt 

khi mùa mưa bão về. Trong mùa mưa bão năm 2020, tất cả các phòng ở dãy nhà này 

đều phục vụ người dân đến ăn ở, sinh hoạt gần cả tuần. 

5.2. Dãy nhà Hiệu bộ 

Dãy nhà cấp 4 gồm 01 phòng Phó Hiệu trưởng và 01 dành cho giáo viên sinh 

hoạt chuyên môn cũng như nghỉ ngơi sau các tiết dạy. Dãy nhà này mái tôn nay đã 

xuống cấp, hư hỏng nặng nên trời mưa thấm dột ướt nước chảy vào các phòng do đó 

giáo viên không thể thực hiện được các tiết sinh hoạt cũng như nghỉ ngơi sau các tiết 

dạy.  

6. Đặc điểm kinh tế, thu nhập, khả năng đóng góp của phụ huynh học 

sinh và khả năng hỗ trợ từ nguồn ngân sách các cấp: 

Trường TH&THCS Hải Xuân thuộc vùng trũng, vùng nông thôn, dân sinh ở 

đây điều kiện kinh tế còn khó khăn, nguồn thu nhập chủ yếu từ những mớ rau, con 

cá tự làm nên việc huy động đóng góp còn nhiều khó khăn 

Hằng năm nguồn ngân sách cấp trên cấp cho đơn vị chỉ đủ để thực hiện các 

hoạt động phục vụ công tác dạy và học. 

7. Một số hình ảnh của trường tại Khu vực Trà Lộc 

 

 

 

 

 

  

Ảnh chụp mái tôn dãy nhà Hiệu bộ xuống cấp Ảnh chụp mái tôn đã xuống cấp mặt trước nhà 2 tầng 
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Tất cả các cửa sổ dãy nhà 2 tầng bị hỏng, xoạc 

cánh không đóng được trong mùa mua bão 

Của sổ phòng tin học không đóng kín được, làm mưa 

gió bay vào phòng tin trong mùa mua bão 

  

Hình ảnh người dân sinh hoạt trong lúc trú bão, lụt  Hình ảnh người dân ngủ tại trường khi bão, lụt đến 
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8. Dự toán: 

1. Thay mới xà gồ, mái tôn dãy nhà 2 tầng:  200.000.000 đồng 

2. Thay hệ thống cửa dãy nhà 2 tầng:   200.000.000 đồng 

3. Thay mái tôn dãy nhà Hiệu bộ:   100.000.000    

Kính đề nghị cấp trên quan tâm, xem xét bố trí kinh phí để khắc phục, xây 

dựng hạng mục công trình để đảm bảo công tác dạy và học của Nhà trường./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Ngoại vụ; 

- Phòng GD&ĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Hồ Cường 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh người dân nấu ăn tại trường khi bão, lụt đến Ảnh cổng trường khu vực Trà Lộc 


