
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG SƠN 

 
Số: 1471/UBND-GDĐT 

V/v góp ý dự thảo Quyết định của  

UBND tỉnh quy định diện tích chuyên 

dùng trong cơ sở giáo dục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hương Sơn, ngày 24 tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh 

 

 

Thực hiện Văn bản số 1832/SGDĐT-KHTC ngày 20/9/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định diện tích chuyên dùng trong cơ sở giáo dục; sau khi 

nghiên cứu, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn cơ bản đồng ý với các nội dung 

bản dự thảo đưa ra. Tuy nhiên, diện tích sàn xây dựng đối với khu sinh hoạt 

chung và khu ngủ của bậc học mầm non chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo quy 

định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3907: 2011, cụ thể: Diện tích sàn của 

khu sinh hoạt chung và khu ngủ của trẻ mầm non vừa phải đảm bảo yêu cầu về 

diện tích tối thiểu/trẻ (1,5 m2/trẻ đối với khu sinh hoạt chung và 1,2 m2/trẻ đối 

với khu ngủ), vừa phái đáp ứng yêu cầu về diện tích/phòng (khu sinh hoạt 

chung: tổng diện tích không nhỏ hơn 24 m2 với nhóm trẻ và 36 m2 đối với lớp 

mẫu giáo; khu ngủ: tổng diện tích không nhỏ hơn 18 m2 với nhóm trẻ và 30 m2 

đối với lớp mẫu giáo). Như vậy, dự thảo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

diện tích sàn của phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mới chỉ đáp ứng 

được yêu cầu về diện tích/phòng, chưa đáp ứng yêu cầu về diện tích/trẻ. 

Kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, tổng hợp./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT (phụ trách) UBND huyện; 

- Lưu: VT, GDDT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hồ Thái Sơn 
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