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của HĐND huyện về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
huyện Nam Trà My, giai đoạn 2014-2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự 

phối hợp của các ban, ngành, các hội đoàn thể và các địa phương trên địa bàn 
huyện đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển giáo 
dục.

- Có sự đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình 
kiên cố hóa trường học, Giảm nghèo Tây nguyên, Nông thôn mới,... cơ sở hạ tầng 
được nâng cấp, trong đó, có sự đầu tư kinh phí xây dựng trường lớp học. Bên cạnh 
đó Nhà nước có nhiều chế độ, chính sách đã hỗ trợ, khuyến khích, động viên cho 
học sinh vùng có điều kiện khó khăn; giúp cho các em có điều kiện đến trường học 
tập tốt nâng cao chất lượng.

-  Công tác xã hội hóa giáo dục tại các địa phương được toàn dân quan tâm 
hưởng ứng. Nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường 
lớp học, mua sắm trang thiết bị giúp các trường khắc phục được khó khănđể dạy tốt 
học tốt.

2. Khó khăn:
- Điều kiện kinh tế - xã hội, đặc biệt là đời sống của người dân còn nhiều khó 

khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao nên ảnh hưởng đến việc đầu tư cho việc 
học tập của con em. Một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào 
sự bao cấp của Nhà nước.

- Một số trường học còn nhiều cơ sở lẻ, cơ sở vật chất chưa đảm bảo. Nhiều 
trường còn thiếu phòng học, phòng chức năng,  thư viện... theo chuẩn quy định.Tỷ 
lệ học sinh đi học chuyên cần chưa cao, ý thức tự học, tự rèn chưa được phát huy, 
tính chủ động lĩnh hội kiến thức của học sinh còn hạn chế.

- Mặt bằng xây dựng trường có địa hình đồi dốc, núi cao dễ sạt lở , khó khăn 
trong việc mở rộng diện tích theo quy định; Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, 
nhân viên (CBQL,GV,NV) chưa được ổn định và còn thiếu so với quy định .
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II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
Thực hiện Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2014 của 

Hội đồng Nhân dân huyện Nam Trà My về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 
giai đoạn 2014-2020. UBND huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, 
HĐND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo sau: Chương trình số 27-CTr/HU, 
ngày 13/7/2017 về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 25/4/2017 của Hội 
nghị Tỉnh ủy lần thứ bảy, khoá XXI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”; Nghị quyết số 
18/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân huyện Nam Trà 
My về thông qua Đề án sắp xếp, bố trí lại khu dân cư trên địa bàn huyện Nam Trà 
My giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND  ngày 20 tháng 12 năm 
2016 của của HĐND huyện Nam Trà My về quy hoạch phát triển Giáo dục - Đào 
tạo huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị 
quyết số 54/NQ-HĐND ngày 26/4/2019 của HĐND huyện Nam Trà My khóa X về 
điều chỉnh, sửa đổi nội dung tại điểm 1.2, khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 
01/2014/NQ-HĐND ngày 24/7/2014 của Hội đồng nhân dân huyện khóa X, kỳ họp 
thứ 11 về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Nam Trà My giai đoạn 
2014-2020 nhằm phù hợp với tình hình thức tế giáo dục tại địa phương.

UBND huyện đã xây dựng Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 03/5/2019 về sắp 
xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ, cán bộ quản lý, 
giáo viên, nhân viên ở các cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông trên địa bàn huyện 
Nam Trà My giai đoạn 2018-2020.

UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc với Hiệu trưởng các đơn vị trường học 
trên địa bàn huyện, qua đó quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết số 01/2014/NQ-
HĐND ngày 24/7/2014 của HĐND huyện; đồng thời, chỉ đạo Phòng Giáo dục & 
Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; 
Triển khai kịp thời các văn bản quy định về tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn 
quốc gia đến toàn thể cán bộ, giáo viên các trường để có cơ sở phấn đấu thực hiện.

Thông qua các kỳ họp giao ban, sơ kết, tổng kết hằng tuần, tháng, quý, năm, 
UBND huyện thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo ngành Giáo dục tăng cường tham 
mưu, chỉ đạo các đơn vị trường trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia rà 
soát thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn về xây dựng trường chuẩn quốc gia theo quy 
định để đảm bảo đúng tiến độ.

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 
huyện Nam Trà My, giai đoạn 2014-2020. Thành lập các tổ kiểm tra, khảo sát liên 
ngành để rà soát cơ sở vật chất, sửa chữa phòng học, xây dựng mới các phòng chức 
năng đảm bảo tiêu chuẩn; Chỉ đạo điều động, bố trí, luân chuyển, tuyển dụng cán 
bộ, giáo viên đảm bảo chất lượng cho các trường đạt chuẩn quốc gia; Bố trí kinh 
phí đầu tư cho các trường trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
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Làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh và nhân dân địa phương về ý 
nghĩa tầm quan trọng của công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, nhằm vận 
động học sinh ra lớp, quan tâm đầu tư việc học cho con em nâng cao chất lượng 
dạy và học.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Chất lượng giáo dục
Chất lượng giáo dục đã có những chuyển biến rõ nét, tỉ lệ học sinh yếu, kém ở 

các cấp học đang giảm dần. Năm học 2017-2018 cấp THCS,  có tỉ lệ học sinh yếu, 
kém dưới 5%. Duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm 98,7%. Chất lượng học tập giữa các 
trường không còn chênh lệch lớn.Giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục 
mầm non cho trẻ 5 tuổi; Phổ cập giáo dục Tiểu học và XMC, phổ cập giáo dục THCS 
đạt mức II 1. Quy mô mạng lưới trường lớp tiếp tục được phát triển, đáp ứng ngày 
càng tốt nhu cầu học tập của học sinh. Các trường trong lộ trình xây dựng trường 
chuẩn quốc gia chất lượng học sinh đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định trường đạt 
chuẩn quốc gia.

2. Cơ sở vật chất
- Trong hơn 05 năm qua từ các nguồn vốn, chương trình khác nhau, UBND 

huyện đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Ngành giáo dục và đào 
tạo. Cơ sở vật chất phòng học, nhà công vụ giáo viên, bàn ghế, sách giáo khoa, 
thiết bị từ khó khăn, thiếu thốn đến nay đã từng bước được trang bị đảm bảo. Các 
trường trung tâm xã được xây dựng khang trang, đáp ứng được yêu cầu tối thiểu 
phục vụ công tác dạy học trên địa bàn huyện.Về cơ sở vật chất có nhiều trường đã 
đạt chuẩn quốc gia 2.

- Vận động được nhiều nguồn vốn từ việc xã hội hóa để xây dựng trường lớp 
học theo hướng kiên cố hóa, xóa được nhiều phòng học tạm tại các điểm trường lẻ 
ở thôn. Trang bị được nhiều thiết bị: Điện năng lượng mặt trời,  ti vi,  Bảng tương 
tác, đèn chiếu, máy lọc nước, … cho nhiều trường học ở thôn trên địa bàn. Năm 
2016 toàn ngành có 184 phòng học tạm đến nay chỉ còn 46  phòng học tạm (Mẫu 
giáo 13 phòng, Tiểu học 33 phòng) chủ yếu ở các điểm trường lẻ chưa có đường 
giao thông đến nơi được.

1 Năm 2016 phổ cập GD tiểu học và THCS đạt mức độ I; Năm 2020 phổ cập GD tiểu học và THCS đạt mức độ II.

2 Các trường có cơ sở vậ chất đạt chuẩn quốc gia: Cấp Mẫu giáo: Trường Mẫu giáo Phong Lan (2019), Mẫu giáo 
Trà Nam (2020), Mẫu giáo Trà Vinh (2020), Mẫu giáo Trà Cang (2020), Mẫu giáo Trà Vân (2020); Cấp Tiểu học: 
Trường PTDTBT TH Trà Tập, Trường PTDTBT TH Trà Vân; Cấp THCS:  Trường PTDTBT THCS Trà Dơn, 
Trường PTDTBT THCS Trà Linh, 
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- Hiện nay có 07 trường có thư viện đạt chuẩn theo Thông tư 01 của Bộ 
GD&ĐT 3. 100 % các trường đã kết nối mạng internet trang bị nhiều thiết bị hiện 
đại để phục vụ công tác giảng dạy. 

3. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:
Tổng số biên chế CB,GV,NV toàn ngành được UBND tỉnh giao năm 2021: 

808 người. Số biên chế CB,GV,NV đang sử dụng  571 gười. Còn lại hợp đồng 237 
người. Tỉ lệ giáo viên người địa phương dân tộc thiểu số chiếm từ 15-20 % .

Cán bộ quản lý trường học: 67 CBQL trong đó: Hiệu trưởng: 28 người; Phó 
Hiệu trưởng 39 người. Trong đó 100% đạt chuẩn, đủ điều kiện về chuyên môn, 
chính trị và các điều kiện khác. Hiện nay có  04 đồng chí đạt trình độ thạc sĩ, 07 
đồng chí đang theo học thạc sĩ. Tỉ lệ: 16,92%.

* Đội ngũ giáo viên: Cấp học Mầm non có 68,1% đạt chuẩn. Trong đó trên 
chuẩn chiếm tỷ lệ 27,8%  Giáo viên Tiểu học có 74,7% đạt chuẩn. Giáo viên THCS 
có 86,3 % đạt chuẩn (Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV 
nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2019, công bố ngày 04/7/2019. 
Chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020)

4. Công tác xã hội hóa giáo dục:
Vận động được nhiều nguồn vốn từ việc xã hội hóa để xây dựng  trường lớp 

học theo hướng kiên cố, xóa được nhiều phòng học tạm tại các điểm trường lẻ ở 
thôn. Trang bị được nhiều thiết bị: Điện năng lượng mặt trời,  ti vi, máy lọc nước, 
… cho nhiều trường học ở thôn trên địa bàn. Tổng số tiền huy động được từ các tổ 
chức, cá nhân từ năm 2016  đến  năm 2020 là: 59.555.150.000  đồng (Năm mươi 
chín tỉ, năm trăm năm mươi lăm triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng)

5. Kết quả về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:
Mục tiêu của Nghị quyết là đến năm 2020 toàn huyện có 08 trường đạt chuẩn 

Quốc gia. Trường PTDTBT-THCS Trà Don (2015); Trường Mầm non Hoa Mai 
(2016); Trường PTDTBT THCS Trà Nam (2018);Trường PTDTBT THCS Trà Mai 
(2020); Trường PTDTBT THCS Trà Cang (2020); Trường PTDTBT TH Vừ A 
Dính (2020); Trường Tiểu học Kim Đồng (2020) và Trường Mẫu giáo sơn Ca 
(2020). Đến nay, đạt 100%  Nghị quyết HĐND huyện đề ra, hoàn thành được mục 
tiêu của đề án.

6. Kinh phí đã đầu tư cho các trường trong các năm: 
Ngoài nguồn ngân sách của huyện và kinh phí đầu tư cho sự nghiệp  ngành 

giáo dục qua các năm, UBND huyện cũng đã sử dụng nhiều nguồn kinh phí khác 

3Trường: PTDTBT TH Vừ A Dinh, TH Kim Đồng, PTDTBT TH Trà Tập, PTDTBT THCS Trà Don, 
PTDTBTTHCS Trà Cang, PTDTBT TH CS Trà Mai, PTDTBT THCS Trà Tập.
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nhau từ chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình kiên cố hóa trường học, 
Giảm nghèo Tây nguyên, Nông thôn mới,... để đầu tư xây dựng CSVC và trang 
thiết bị cho các trường. Riêng 08 trường đạt chuẩn quốc gia: Tổng cộng 
43.178.419.000 đ. (Bốn mươi ba tỉ, một trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm mười 
chín nghìn đồng.

Trong đó chia ra:
- Trường PTDTBT THCS Trà Don: 1.440.560.000đ
- Trường Mầm Non Hoa Mai:            3.537.570.000đ
- Trường PTDTBT THCS Trà Mai: 3.902.200.000đ
- Trường PTDTBT THCS Trà Nam: 1.619.680.000đ
- Trường Tiểu học Kim Đồng:           8.852.529.000đ
- Trường Tiểu học Vừ A Dính: 2.526.393.000đ
- Trường PTDTBT THCS Trà Cang: 5.562.402.000đ
- Trường Mẫu giáo Sơn Ca: 1.780.085.000đ
- Mua sắm trang thiết bị các trường : 13.957.000.000đ
IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Ưu điểm:
Mặc dù trong điều kiện nguồn kinh phí của địa phương còn nhiều khó khăn, 

đầu tư xây dựng cho một trường đạt chuẩn quốc gia trong điều kiện xuất phát điểm 
về cơ sở vật chất quá thấp như hiện nay là một khó khăn lớn. Tuy nhiên, trong thời 
gian qua công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện đã khắc 
phục được những khó khăn và đạt kết quả 100%  chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

Số lượng, chất lượng học sinh ra lớp được nâng cao và giữ vững, công tác 
phổ cập giáo dục và xóa mù chữ đạt kết quả cao . Các giải pháp nâng cao chất 
lượng giáo dục được chú trọng, đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới 
phương pháp giảng dạy và quản lý giáo dục; chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và 
giáo viên có sự chuyển biến mạnh mẽ so với năm học trước. Chất lượng học sinh 
các trường đạt chuẩn có chuyển biến nâng cao hơn.

2. Hạn chế:
Nguồn ngân sách của huyện còn hạn chế nhưng nhu cầu đầu tư lớn nên gặp 

nhiều khó khăn trong việc đạt tiêu chí về cơ sở vật chất. Quỹ đất hạn chế do điều 
kiện địa hình, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, hạn chế về thực hiện đạt 
tiêu chí về diện tích. 
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Công tác xã hội hóa giáo dục tại một số xã còn hạn chế, một số bộ phận cán 
bộ, người dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự bao cấp của Nhà nước chưa phát huy hết 
nội lực hiện có. 

Ý thức của phụ huynh trong việc đưa con em đến trường học chưa được 
chuyên cần, tình trạng học sinh bỏ học còn xảy ra.

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2020-2025
Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, đồng thời thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ  2020-2025 đã đề 
ra; UBND huyện tiếp tục xây dựng Đề án phát triển GD&ĐT và xây dựng trường 
học đạt chuẩn quốc huyện Nam Trà My giai đoạn 2021- 2025 định hướng đến năm 
2030. trình Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp sau vào năm 2021. Phấn đấu đến 
năm 2025 xây dựng đạt từ 10-11 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Đưa số 
trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện lên 18-19 trường. Trong đó có 4-5 
trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Ngoài ra, các trường còn lại xây dựng đảm bảo,có môi trường xanh, sạch, 
đẹp đủ điều kiện để thực hiện việc đổi chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong trường học, gắn 

liền trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc thực hiện chủ trương, 
nghị quyết, kế hoạch về xây dựng trường học đạt chuẩn; Từng trường xây dựng, 
hoàn thiện kế hoạch về xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia theo chuẩn quy 
định.

2. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham mưu tích cực thực 
hiện Đề án kiên cố hóa trường học. Tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật 
chất cho các trường trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia; tăng cường 
huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng các phòng học, phòng thư 
viện, các phòng chức năng, nhà đa năng đạt chuẩn; tăng cường đầu tư trang thiết bị 
dạy và học đảm bảo yêu cầu.

3. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, 
đẩy mạnh việc trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, xây dựng trường học thân 
thiện, học sinh tích cực; chú trọng chất lượng giáo dục, quan tâm giúp đỡ học sinh 
yếu kém, tạo điều kiện cho học sinh có điều kiện học tập tốt. 

4. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho các cấp, các ngành và toàn thể 
nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng 
trường chuẩn quốc gia; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy sức mạnh 
các tập thể, cá nhân nhằm tăng cường nguồn lực cho giáo dục.
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5. Tích cực đổi mới công tác quản lý giáo dục ở các trường để phát huy vai 
trò, trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở. Tăng cường củng cố đội ngũ cán bộ làm 
công tác giáo dục, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, tăng cường trật 
tự, kĩ cương trong nhà trường. Thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ kế cận, 
không để xảy ra tình trạng hụt hẫng cán bộ quản lý trên lĩnh vực giáo dục. Đẩy 
mạnh công tác luân chuyển, sắp xếp, bố trí,  xây dựng công lại cán bộ quản lý, trẻ 
hóa đội ngũ, kiên quyết cho thôi giữ chức vụ những cán bộ quản lý sa sút về phẩm 
chất và yếu kém về năng lực.

6. Quy hoạch khu dân cư có tính tập trung, ổn định  phù hợp với điều kiện 
sản xuất và sinh hoạt để việc thực hiện xây dựng mạng lưới trường lớp phát huy 
hiệu quả, đảm bảo việc huy động, duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng học 
tập. Đồng thời có giải pháp tích cực trong việc quản lý hộ tịch, hộ khẩu, tuyên 
truyền và thực hiện tốt khai sinh cho trẻ để có cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển 
giáo dục đạt hiệu quả cao.

VII. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
Đề nghị HĐND huyện cho kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 

01/2014/NQ-HĐND ngày 24/7/2014 của HĐND huyện về xây dựng trường đạt 
chuẩn quốc gia huyện giai đoạn 2014-2020. Vì hết  hiệu lực theo thời gian. 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biều Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 
2020-2025 UBND huyện xây dựng Đề án phát triển Giáo dục và đào tạo giai đoạn 
2021-2026 định hướng đến năm 2030, trong đề án có lồng ghép việc xây dựng 
trường học đạt chuẩn quốc gia.

Trên đây là Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 
24/7/2014 của HĐND huyện về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia huyện giai 
đoạn 2014-2020 kính trình Kỳ họp lần thứ XV Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI 
xem xét cho ý kiến.

Nơi nhận:                                           
- TT TV Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- TT UBND, TT UBMTTQVN huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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