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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết kèm 

theo Đề án phát triển giáo dục và đào tạo huyện Nam Trà My giai đoạn 
2022-2026, định hướng đến năm 2030

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII)

Qua nghiên cứu, xem xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 09 tháng 3 năm 
2022 của UBND huyện Nam Trà My; Đề án phát triển giáo dục và đào tạo huyện 
Nam Trà My giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 và dự thảo Nghị 
quyết kèm theo Đề án. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo HĐND huyện 
một số nội dung sau:

I. Về sự cần thiết của Đề án phát triển giáo dục và đào tạo huyện Nam 
Trà My giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung 
ương đến địa phương và các tầng lớp nhân dân đến công tác giáo dục rất lớn bằng 
nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách như quy hoạch sắp xếp mạng lưới để đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất trường lớp đến công tác phát triển đội ngũ và các chế độ, 
chính sách đối với cán bộ, giáo viên, học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số... 
Nhờ đó, giáo dục của huyện Nam Trà My đã có những bước khởi sắc, góp phần 
nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho vùng miền núi và vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Hiện nay trên toàn huyện có 31 đơn vị trường 
học, trong đó : Trường Mầm non-mẫu giáo: 10 trường; Trường Tiểu học: 08 trường; 
Trường  THCS: 08 trường; Trường có hai cấp Tiểu học và THCS: 03 trường; 
Trường PTDTNT huyện: 01 trường; Trường THPT: 01 trường (Toàn huyện có 19 
trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT). Trong đó: TH: 07 trường, THCS: 
08 trường, TH&THCS 03 trường, THPT 01 trường và 01 trường Phổ thông dân 
tộc nội trú (PTDTNT) huyện ) với 393 lớp/ 10.252 học sinh.

Mặc dù đã được đầu tư nhưng chất lượng giáo dục các cấp học, bậc học còn 
rất thấp, việc huy động học sinh ra lớp và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 
tuổi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, công tác phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù 
chữ, phổ cập giáo dục THCS chưa thật sự vững chắc. Cơ sở vật chất, phòng học 
tại các điểm trường thôn còn khó khăn chưa tạo được môi trường học tập đồng 
đều cho các em học sinh; công tác hướng nghiệp, thực hiện phân luồng học sinh 
sau THCS, THPT thực hiện chưa đạt hiệu quả, tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp 
THCS, THPT đi học nghề còn thấp; số trường chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ thấp, đội 
ngũ giáo viên còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều; công tác quản lý giáo dục và đào 
tạo chưa theo kịp thực tiễn phát triển, đổi mới của huyện nói riêng và của đất nước 
nói chung. Mạng lưới trường lớp học hiện nay còn dàn trãi, nhiều điểm trường lẻ 
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có số lượng học sinh ít, bình quân học sinh ra lớp còn thấp, tình trạng học sinh bỏ 
học giữa chừng vẫn còn phổ biến, số lớp ghép ở trường mầm non và tiểu học còn 
nhiều dẫn đến chất lượng giáo dục chưa cao.

Từ những lý do trên, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện xét thấy UBND 
huyện trình HĐND huyện thông qua Đề án phát triển giáo dục và đào tạo huyện 
Nam Trà My giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 là rất cần thiết, phù 
hợp với thực trạng và xu hướng phát triển chung của huyện mà Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã 
đề ra. 

II. Về nội dung và nguồn vốn thực hiện đề án
Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí cao với quan điểm, mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp mà Đề án đã xác định, thể hiện được tầm quan trọng của 
việc phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội 
hóa, phù hợp với đề án bố trí lại khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-
2025; nhưng cần lưu ý một số nội dung sau :

Về bố cục: cần soạn thảo văn bản đúng quy định về kỹ thuật trình bày văn 
bản hành chính được quy định; bố trí, sắp xếp lại cho phù hợp với cấu trúc của 
một Đề án.

 Về mục tiêu: cần bổ sung thêm phần định hướng đến 2030 về củng cố, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các bậc học và chất lượng phổ cập giáo dục mầm non 
cho trẻ 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở; tỷ lệ chuyên cần cho học sinh các cấp học 
phải đạt tỷ lệ 98% trở lên; chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia phải 
bám sát Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 26/4/2019 của HĐND huyện.

Về giải pháp: cần bổ sung thêm một số giải pháp để tăng cường giáo dục đạo 
đức, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, chú trọng công tác phân luồng, 
hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT góp phần vào công tác đào tạo nghề sau 
này.

 Về kinh phí thực hiện: Tổng dự toán kinh phí thực hiện để xây dựng đề án 
là: 425.637.239.000 đồng (Bốn trăm hai mươi lăm tỷ, sáu trăm ba mươi bảy triệu, 
hai trăm ba mươi chín ngàn đồng y). Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 222.936.960.000 đồng
+ Ngân sách địa phương ( huyện và tỉnh) : 172.833.159.000 đồng
+ Ngân sách xã hội hóa :   29.867.120.000 đồng

III. Đề xuất, kiến nghị
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với quan điểm, mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện Đề án phát triển giáo dục và đào 
tạo huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến 2030 của UBND 
huyện Nam Trà My. Ngoài ra, Ban Kinh tế  - Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND 
huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau: 

- Việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp học phải được thực hiện đồng bộ cả 
về vật chất, nhân lực và theo lộ trình phát triển giáo dục, đào tạo trên địa bàn 
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huyện, giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó cần chú ý việc xây 
dựng mới các điểm trường cần có quy hoạch thiết kế đồng bộ theo quy chuẩn và 
phù hợp với đặc thù miền núi theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa đúng với quy 
hoạch của Đề án sắp xếp, bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện Nam Trà My giai 
đoạn 2016-2025. 

- Nhu cầu kinh phí phục vụ cho đề án này rất lớn, nguồn lực đầu tư của 
huyện còn hạn chế, do đó, Đề án cần xác định nhu cầu nguồn vốn đầu tư hàng năm 
và cả giai đoạn theo thứ tự ưu tiên để có cơ sở xây dựng kế hoạch bố trí vốn đầu tư 
hàng năm phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm. Ngoài ra, Ban đề nghị UBND huyện 
tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá, chú trọng xã hội hóa về cơ sở vật chất, 
nhất là nhà ăn, nhà công vụ giáo viên, phòng học các điểm trường thôn ở bậc mầm 
non, Tiểu học...

- Lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho giáo dục theo hướng nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện, đổi mới hệ thống trường học theo hướng chuẩn hóa, 
hiện đại hóa. Có kế hoạch đầu tư các điểm trường đã bị xuống cấp, hư hỏng do 
thiên tai… để đảm bảo việc dạy và học của giáo viên, học sinh.

- Việc sắp xếp, bố trí, điều chuyển giáo viên phải được tính toán hợp lý gắn 
với việc đảm bảo chất lượng giữa các trường, tránh xáo trộn lớn.

- Giao cho Phòng GD&ĐT huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ 
tầng và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đề án này.

IV. Về dự thảo Nghị quyết
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với dự thảo Nghị quyết Đề 

án phát triển giáo dục và đào tạo huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2026, định 
hướng đến năm 2030.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tờ 
trình, dự thảo Nghị quyết Đề án phát triển giáo dục và đào tạo huyện Nam Trà 
My giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 trình tại kỳ họp thứ 04 HĐND 
huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết 
định./.

Nơi nhận:
- TT TVHU, TT HĐND, UBND huyện;
- TT UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Đại biểu HĐND;
- các Ban HĐND, UBND các xã;
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

       #ChuKyLanhDao
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