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BÁO CÁO
Kết quả thực 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.

Thực hiện 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. Qua 04 
năm triển khai thực hiện, Ủy ban nhan dân huyện báo cáo kết quả thực hiện được 
cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN:
1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy hoạch phát 

triển Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020, định 
hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện: 

Sau khi HĐND huyện có Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 về 
quy hoạch phát triển Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-
2020, định hướng đến năm 2025. UBND huyện đã tham mưu Huyện ủy, HĐND 
huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về phát triển Giáo dục – Đào tạo giai đoạn 
2016-2020, định hướng đến năm 2025 như sau: 

- 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.

- UBND huyện đã tham mưu Huyện ủy ban hành 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”.

- UBND huyện 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 Giai đoạn 2018-2021.

- Trình HĐND huyện khóa X, kỳ họp  thứ  13 ban hành 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 
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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 thực tế giáo dục tại địa phương.

2. Việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong từng năm và cả 
giai đoạn: 

-  Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My lập kế hoạch số 80/KH-UBND 
ngày 24 tháng  6 năm 2019 về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 
huyện Nam Trà My từ năm 2019 đến năm 2020 .

- Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My lập Kế hoạch số: 81/KH-UBND 
ngày 16 tháng 9 năm 2020 kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phổ thông 
trên địa bàn huyện Nam Trà My.

- Hằng năm, UBND huyện Nam Trà My ban hành Quyết định phê duyệt kế 
hoạch mạng lưới trường, lớp, học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo huyện giao 
phòng GD&ĐT triển khai thực hiện sát đúng với tình hình thực tế nhằm tinh gọn 
hệ thống trường, lớp theo đúng tinh thần Nghị quyết 19 của Trung ương. 

- Hằng năm đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 
học cho các trường theo hướng kiên cố, giúp các trường có đủ điều kiện cơ sở vật 
chất, thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học. Khảo sát thiết kế để xây 
dựng kiên cố hóa trường lớp học từ điểm trường chính đến trường lẻ từ nguồn 
vốn kiên cố hóa của Chính phủ và các nguồn vốn khác của tỉnh.

- Bố trí sắp xếp lại đội ngũ CBQL, GV cho phù hợp với tình hình thực tế 
của huyện. Từng bước đào tạo chuyên môn, chính trị cho đội ngũ CBQL trong 
diện quy hoạch, dự nguồn.

- Chỉ đạo kiểm tra thường xuyên việc thực hiện dạy học tại các trường. 
Khắc phục tình trạng học sinh học tập thiếu chuyên cần. Thành lập thêm các 
trường Phổ thông dân tộc bán trú ở các trường có đủ điều kiện. Huy động học 
sinh ra lớp học tập đảm bảo, nâng cao chất lượng dạy học.

- Giao cho Phòng GD&ĐT huyện biên soạn giáo trình dạy cây dược liệu, 
sử dụng các tiết hoạt động ngoại khóa, chương trình giao dục địa phương, … 
trong năm học để đưa vào dạy cho học sinh từ cấp Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, 
THPT giúp các em biết trồng và sử dụng phát triển kinh tế.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chỉ đạo dạy 
học; Thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đã thực hiện cải cách hành chính niêm yết 
công khai các thủ tục hành chính để giải quyết công việc không để chồng chéo 
đùn đẩy trách nhiệm. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học 
hạnh phúc”. 
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- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện nhiều giải pháp 
hữu hiệu để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hạn chế học 
sinh lưu ban, bỏ học giữa chừng. Triển khai thực hiện công tác PCGD – XMC và 
phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đẩy mạnh công tác xây dựng 
trường đạt chuẩn quốc gia.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT:
 1. Kết quả thực hiện các mục tiêu chung:
Nhìn chung trong 04 năm qua việc triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 

29/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 về quy hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo 
huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Về 
GD&ĐT huyện nhà có những chuyển biến sâu sắc, tích cực:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 27-CTr/HU, 
ngày 13/7/2017 của Huyện ủy Nam Trà My 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”.

- Quy hoạch sắp xếp mạng lưới trường, lớp một cách hợp lý phù hợp với 
Đề án quy hoạch 115 khu dân cư, xây dựng mô hình trường học linh hoạt, phù 
hợp với tình hình thực tế từng địa bàn.

- Tăng cường kỷ cương, nề nếp trong các đơn vị trường học, nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo 
đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, 
cộng đồng; giáo dục mầm non chú trọng việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

- Công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện có sự đầu tư và đã có những 
khởi sắc nhất định. Huy động các nguồn lực, đầu tư cho việc phát triển CSVC và 
nâng cao chất lượng giáo dục, việc giảng dạy và học tập thực chất đã có những 
chuyển biến rõ nét, ngày càng đi vào nề nếp. Một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so với 
kế hoạch đề ra.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư mua sắm đáp ứng 
tương đối nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương. Trường lớp khang trang 
xanh, sạch, đẹp đảm bảo môi trường thân thiện cho học tập của học sinh.

 - Quy mô mạng lưới trường lớp tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với thực  
tế đảm bảo theo Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII , đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu học tập của học sinh. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý giáo dục đã có 
những chuyển biến rõ rệt. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 
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được quan tâm đầu tư. Đội ngũ CBQL, GV, NV cũng đã được đào tạo bồi dưỡng, 
từng bước đáp ứng được nhu cầu quản lý, dạy học có hiệu quả.

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể:
2.1. Quy hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp:
- Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.  UBND huyện 
bố trí sắp xếp lại hệ thống trường lớp phù hợp với thực tế của huyện, nhằm hoạt 
động có hiệu quả. Năm học 2020-2021: Có 31 trường, cụ thể:  Mầm non có 01 
trường; Mẫu giáo: 09 trường; PTDTBT TH: 08 trường ; PTBTBT-THCS: 08 
trường;  PTBTBT TH&THCS: 03 trường; 01 trường PTDT nội trú huyện, 01 
trường THPT (giảm 02 trường so với năm 2016).

- Tổng số học sinh: 10.009 hs/380 lớp.
        - Trong đó chia ra: - Mầm non: 45hs/02 lớp.

                               -  Mẫu giáo: 2.472 hs/103 lớp.
- Tiểu học: 4.284 hs/180 lớp.
- THCS:     2.523 hs/74 lớp.
- THPT:        685 hs/21 lớp

- Huy động học sinh từ lớp 3 trở lên tập trung về học tại điểm trường chính 
(trường xã) nhằm giảm lớp ghép tại các điểm trường thôn, đồng thời tạo điều 
kiện cho học sinh từ lớp 3 trở lên được học Ngoại ngữ và Tin học.

- Xây dựng hệ thống trường học bán trú đều khắp tại các xã. Toàn huyện 
có18 trường PTDTBT và 01 trường PTDT nội trú. Trong đó: 07 trường PTDTBT 
Tiểu học, 08 trường PTDTBT THCS, 03 trường PTDTBT TH&THCS. Tăng so 
vói năm học 2016-2017: 04 trường.

- Nhìn chung mạng lưới trường lớp các cấp học được bố trí đều khắp trên 
địa bàn. Tất cả các trường đều đảm bảo đủ điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất 
và trang thiết bị để dạy và học. Các điểm trường chính tại trung tâm đều xây 
dựng khang trang có cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

 2.2. Cơ sở vật chất dạy học:
- Trong hơn 04 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. Đến nay cơ sở vật chất phòng học, nhà công vụ giáo viên, bàn 
ghế, sách giáo khoa, thiết bị từ chỗ 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 nhiều trường đã đạt chuẩn quốc gia.
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- 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, bảng 
tương tác, đèn chiếu, máy lọc nước, … cho nhiều trường học ở thôn trên địa bàn 
huyện. 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.

- Hiện nay có 07 trường có thư viện đạt chuẩn theo Thông tư 01 của Bộ 
GD&ĐT, đạt 35 %. Tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia 08 trường. trong đó: Cấp 
học Mầm non Có 02 trường đạt chuẩn quốc gia (MN Hoa Mai, MG Sơn Ca); Cấp 
học THCS Có 04 trường đạt chuẩn quốc gia (PTDTBT THCS Trà Don, PTDTBT 
THCS Trà Nam, PTDTBT THCS Trà Cang, PTDTBT THCS Trà Mai); Cấp Tiểu 
học có 02 trường đạt chuẩn quốc gia ( TH Kim Đồng, PTDTBT TH vừ A Dính). 
Tỉ lệ: 26,6 % . So với Nghị quyết số 01 của HĐND huyện đạt 100% Nghị quyết 
đề ra.

- 100 % các trường đã kết nối mạng internet trang bị nhiều thiết bị hiện đại 
để phục vụ công tác giảng dạy như đèn chiếu, ti vi, bảng tương tác... giúp giáo 
viên soạn giảng bằng giáo án điện tử thuận tiện. Các trường thực hiện ứng dụng 
công nghệ thông tin để giảng dạy và đánh giá học sinh bước đầu có hiệu quả.  

2.3.  Đội ngũ cán bộ, 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 (theo luật Giáo dục mới).

  Nguyên nhân cán bộ, giáo viên chưa đạt chuẩn và trên chuẩn chưa đạt chỉ tiêu 
Đề án đề ra: Trong những năm qua số CB,GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và 
trên chuẩn chuyển công tác ra ngoài huyện nhiều. Theo Luật giáo dục mới sửa đổi có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2020 quy định giáo viên Mầm non đạt chuẩn phải có trình độ 
chuyên môn cao đẳng, Giáo viên TH, THCS đạt chuẩn phải có trình độ chuyên môn 
Đại học (Luật GD cũ  quy định giáo viên Mầm non, Tiểu học đạt chuẩn  có trình độ 
chuyên môn trung cấp, giáo viên THCS có trình độ chuyên môn Cao đẳng).
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2.4. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ:
- Từ năm 2015 đến nay (2020), huyện Nam Trà My có 10/10 xã đạt phổ cập 

mầm non cho trẻ 5 tuổi. 
- Năm 2020 huyện Nam Trà My đạt chuẩn Phổ cập GD tiểu học mức 2 và 

XMC mức 1; Phổ cập giáo dục THCS: Mức 2
      2.5. Chất lượng giáo dục các cấp học: 

 * Giáo dục mầm non: 
- Công tác triển khai dạy học ngày càng ổn định và phát triển. Quy mô 

trường lớp ngày càng ổn định và phát triển mở rộng, đáp ứng được nhu cầu học 
tập của con em trên địa bàn huyện; Hiện tại đang có 01 cơ sở nhà trẻ tư thục.  
           - Đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và 
học sinh. Người khuyết tật được học tại các cơ sở GD Mầm non, Tiểu học, THCS 
đạt tỉ lệ 95,2 %.

Trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỉ lệ: 99,1% (đạt chỉ tiêu đề ra). Trẻ suy dinh 
dưỡng thấp, còi trong các cơ sở GD Mầm non-Mẫu giáo đạt tỉ lệ:12,0 % cao hơn 
so với chỉ tiêu đề ra 3,0%; 

* Giáo dục Phổ thông:
 Giáo dục Tiểu học: Thực hiện tốt việc dạy học 2 buổi/ ngày, kiểm tra 

đánh giá thực hiện đúng theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Số lượng học sinh huy 
động ra lớp đảm bảo; chất lượng giáo dục đã có những tiến bộ rõ rệt, hoạt động 
chuyên môn các trường đi vào nề nếp. 

- Việc ứng dụng CNTT vào công việc và dạy học được phát huy. Chất 
lượng học tập của học sinh cải thiện đáng kể. Đã triển khai tập huấn cho CB, GV 
cấp tiểu học về triển khai chương trình GDPT 2018. 

- So sánh các chỉ tiêu đạt như sau: Số học sinh 6 tuổi vào học lớp 1 đạt tỉ lệ 
100%; Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt tỉ lệ: 
100%; Số học sinh từ lớp 3 trở lên được học ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt tỉ lệ: 
96,6% cao hơn so với chỉ tiêu đề ra 6,6%; học sinh được học 2 buổi/ ngày đạt tỉ 
lệ: 96,5 % cao hơn so với chỉ tiêu đề ra 1,5% .

- Cấp học Mầm non - Mẫu giáo:  GV giỏi cấp huyện: 21 người, cấp tỉnh: 01 người.

-  Cấp học Tiểu học: GV giói cấp huyện: 37 người,  cấp tỉnh: 03 người

-  Cấp học THCS: GV giỏi cấp huyện: 15 người, cấp tỉnh: 12 người.

* Đội ngũ nhân viên: Tổng số nhân viên: 86 người. Trong đó: Biên chế: 36 người, Hợp đồng:  
57 người. Hiện tại hầu hết các trường đều thiếu nhân viên, riêng nhân viên kế toán  huyện chỉ tạm bố trí 
số lượng  để các trường tự hợp đồng còn lại các nhân viên khác  các trường phân công giáo viên kiêm 
nhiệm. 
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* Giáo dục THCS: 
- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu tối thiểu trong quá trình 

dạy và học. Xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đa số các 
trường có sân chơi, bãi tập để học sinh vui chơi và tổ chức dạy học thể dục - thể 
thao. Phòng học bộ môn cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy học thực hành các 
môn Vật lý, Hóa học, Sinh học. Giáo viên thực hiện soạn giảng và tổ chức dạy 
học theo phương pháp mới, thực hiện đảm bảo đúng theo tinh thần chỉ đạo chung 
về thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng 
phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; Giúp học sinh năng động sáng tạo, 
chủ động trong học tập và rèn luyện, phát triển được năng lực phẩm chất học sinh 
trong từng môn học, rèn luyện cho các em nhiều kỹ năng có thể thích ứng được 
nhiệm vụ học tập đề ra.

- Các trường đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, quản lí các hoạt động dạy học 
và giáo dục trong nhà trường; Số lượng và chất lượng tham gia các cuộc thi tăng 
lên. Số học sinh THCS tốt nghiệp tham gia học nghề đạt tỉ lệ: 20,3 % cao hơn so 
với chỉ tiêu đề ra 0,3% . Tham gia các cuộc thi do Sở GD&ĐT và các cấp tổ chức 
đạt nhiều kết quả cao1. 

2.6. Kinh phí thực hiện: - Tổng kinh phí thực hiện từ năm 2016- 2020:  
235 156 454 000 đồng. Ngân sách Nhà nước và ngân sách huyện: 175 600 
897 000 đồng; Ngân sách huy dộng xã hội hóa: 59 555 150 000 đồng

1 - Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet: 01 học sinh trường PTDTBT THCS 
Trà Mai đạt giải khuyến khích. 

- Triển khai dạy học ngoại khóa Tin học theo nội dung Dự án YouthSpark và Giao lưu sản 
phẩm Công nghệ thông tin đạt được kết quả: Học kì I: trường PTDTBT THCS Trà Mai đạt giải 
“Trường học tích cực” và “Giáo viên tích cực”; trường PTDTBT THCS Trà Vinh đạt giải “Sản phẩm 
xuất sắc” và “Giáo viên xuất sắc”; Học kì II: trường PTDTBT THCS Trà Mai đạt giải “Sản phẩm xuất 
sắc” và “Giáo viên xuất sắc”.

-  Tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh: trường PTDTBT THCS Trà Mai, đạt giải 
Khuyến khích.

- Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 05 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi 
cấp tỉnh. Trong đó có 02 GV đạt giải Nhì môn Toán.

- Tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng E-learning cấp tỉnh: 17 sản phẩm. Trong đó có 7 sản 
phẩm đạt giải (01 giải Ba và 06 giải khuyến khích).

- Tham gia Hội thi Học sinh Tài năng cấp tỉnh: Thi HS giỏi cấp tỉnh: 01 giải ba và 03 giải 
khuyến khích, Thi Tài năng Tiếng Anh (OTE): giải Nhì đồng đội và 01 giải Nhì cá nhân, Thi năng 
khiếu: đạt giải Nhì.

- Tham gia Cuộc thi Giao thông học đường do Ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức: 01 em 
đạt giải Nhì cấp tỉnh (trường PTDTBT THCS Trà Mai).

Năm học 2019-2020: Tham gia thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh: Đạt giải 3
Toàn đoàn trong đó có 01 giải nhất và 04 giải khuyến khích ( Bảng B khu vực các huyện miền núi).
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  Trong đó: - Năm 2016: 22 187 408 000 đồng.
                    - Năm 2017: 67  974 311 000 đồng.
                    - Năm 2018: 68 363 196 000 đồng.
                    - Năm 2019: 28 856 705 000 đồng.
                    - Năm 2020: 4777 4454 000 đồng.
                                      (Có phụ lục đính kèm)
III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Ưu điểm:

- Trong thời gian gần 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29/NQ-
HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Nam Trà My; UBND huyện đã triển 
khai chỉ đạo thực hiện hoàn thành được các chỉ tiêu Đề án đề ra. Công tác giáo 
dục và đào tạo trên địa bàn huyện có sự đầu tư và đã có những khởi sắc nhất 
định. Huy động các nguồn lực, đầu tư cho việc phát triển CSVC và nâng cao chất 
lượng giáo dục, việc giảng dạy và học tập nâng cao chất lượng đã có những 
chuyển biến rõ nét, ngày càng đi vào nề nếp. Một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so 
với kế hoạch đề ra.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư mua sắm đáp ứng 
tương đối được nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương.

-  Quy mô mạng lưới trường lớp tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với thực 
tế đảm bảo theo Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH Trung ương  khóa XII, đáp ứng 
ngày càng tốt nhu cầu học tập của học sinh. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý giáo dục đã có 
những chuyển biến rõ rệt. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 
được quan tâm đầu tư. Đội ngũ CBQL, GV, NV cũng đã được đào tạo bồi dưỡng, 
từng bước đáp ứng được nhu cầu quản lý, dạy học và thực thi nhiệm vụ có hiệu 
quả.
          2. Tồn tại:

- Do chưa có sự quy hoạch từ đầu nên việc xây dựng cơ sở vật chất ở một 
số trường chưa được đồng bộ, còn chắp vá giữa công trình xây dựng trước và xây 
dựng sau. Việc quy hoạch sắp xếp lại các điểm trường thôn theo khu dân cư, huy 
động học sinh từ lớp 3 trở lên ở các điểm trường lẻ tại các thôn về học tại điểm 
trường chính trung tâm; xảy ra việc thừa thiếu cục bộ về cơ sở vật chất trường, 
lớp học dẫn đến mất cân đối, lãng phí.
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-  Các điểm trường thôn mặc dù phòng học đa số đã kiên cố tuy nhiên mặt 
bằng xây dựng chưa đảm bảo, thiếu diện tích để mở rộng tạo sân chơi, bãi tập và 
trồng cây xanh bóng mát. Nguy cơ sạt lở đất khi có mưa lũ xảy ra. 

- Đội ngũ CB,GV,NV thiếu ổn định, có sự biến động hằng năm do chuyển 
công tác ra ngoài huyện nên thiếu cán bộ, giáo viên có chuyên môn, năng lực, 
kinh nghiệm tốt. Các chỉ tiêu về đội ngũ CB,GV,NV chưa đạt được mục tiêu đề 
án đã đề ra. 

   - Do ảnh hưởng phong tục tập quán của đồng bào địa phương, đời sống 
kinh tế xã hội của huyện còn khó khăn, hộ nghèo còn cao nên việc quan tâm đầu 
tư học tập cho con em chưa đảm bảo, tình trạng học sinh bỏ học, đi học thiếu 
chuyên cần còn xảy ra dẫn đến chất lượng học tập còn thấp, chưa đáp ứng được 
nhu cầu đề ra.

 - Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học tại 
các trường chưa có chuyển biến sâu rộng, còn thụ động, hiệu quả chưa cao. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2025, GIẢI PHÁP 
THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Phương hướng, nhiệm vụ chung đến năm 2025.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-TU ngày 25/4/2017 

của Tỉnh ủy Quảng Nam về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh 
Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. Chương trình số: 27-
CTr/HU ngày 13/7/2017 của Huyện ủy Nam Trà My; Chương trình thực hiện 
Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 25/4/2017 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ VII, 
khóa XXI về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đến năm 
2020, định hướng đến năm 2025”.

- Trển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 
25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 
về “Tiếp tục đổi mới  quản lý, nâng cao chất lượng và Hiệu quả hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018  Hội 
nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng 
đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 
ngang tầm nhiệm vụ.

- Củng cố cơ sở vật chất trường lớp theo hướng kiên cố hóa, đảm bảo đầy 
đủ trang thiết bị cho việc dạy học; Làm tốt công tác cán bộ, giáo viên, nhân viên; 
Tăng cường kỷ cương, nề nếp trong các đơn vị trường học nhằm nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện. 

- Triển khai thực hiện tốt có hiệu quả việc đổi mới chương trình Giáo dục 
Phổ thông mới năm 2018. Trong đó, giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo 
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đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, 
cộng đồng; giáo dục mầm non chú trọng việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Tập trung nâng cao chất lượng học tập ở các cấp học. Khắc phục tình 
trạng học sinh đi học thiếu chuyên cần và bỏ học giữa chừng. Tăng cường kỷ 
cương, nền nếp trong trường học. Ứng dụng tốt công nghệ thông tin, cải cách 
hành chính trong quản lý và dạy học trong ngành giáo dục.

- Tiếp tục triền khai, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng ngành GD&ĐT 
huyện nhà phát triển xứng tầm với việc phát trển kinh tế tại địa phương.

   2. Giải pháp thực hiện:
 2.1. Tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và 

đào tạo trên địa bàn huyện, quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục 
mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện, phù hợp với điều kiện địa phương đáp 
ứng yêu cầu phát triển giáo dục, theo đúng Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 
05/8/2016 của HĐND huyện Nam Trà My (khóa XI) về thông qua Đề án sắp xếp, 
bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2025;

Khắc phục tình trạng mạng lưới trường lớp manh mún ở một số xã, số 
thôn. Xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho các trường trên địa bàn huyện 
đến năm 2025 theo hướng kiên cố hóa từ  điểm trường chính đến điểm trường lẻ 
tại các thôn.

2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục rà 
soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 
các cấp theo chuẩn quy định; xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo 
lại đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách 
giáo khoa mới từ năm 2020 đến năm 2025; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học 
của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ 
trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm giỏi; 
nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, các tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia 
đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. 

Sắp xếp, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm 
đối với nhà giáo, CBQL giáo dục đảm bảo đúng quy định, đúng vị trí việc làm và 
yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; triển khai thực hiện nghiêm túc 
Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn danh 
mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở 
giáo dục. 
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Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và 
CBQL giáo dục. Quan tâm đội ngũ giáo viên cử tuyển của địa phương, đội ngũ 
CB, GV, NV người địa phương. 

2.3. Chỉ đạo thực hiện tốt việc đổi mới chương trình giáo dục mầm non, 
phổ thông theo sự chỉ đạo của Bộ, Sở GD&ĐT; đẩy mạnh định hướng nghề 
nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông.

- Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi 
trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, thân thiện; quan tâm phát triển 
phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng 
sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. 

- Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo 
quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới 
phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường 
gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; Giáo dục thường xuyên thực hiện đa 
dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập 
suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập. 

- Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 
đối với cá khối lớp còn lại; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp 
gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Từng bước nâng cao hiệu 
quả công tác giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh có nhận thức rõ về định 
hướng nghề nghiệp. Chỉ đạo các trường THCS tiếp tục tuyên truyền nâng cao 
nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh. 

2.4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ. Tiếp tục triển khai có hiệu 
quả Chương trình Tiếng Anh theo Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo 
dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 theo Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 
30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo cấp Tiểu học tất cả các điểm trường chính (Trường xã) học sinh 
từ lớp 3 trở lên phải được học 2 buổi trên ngày học ngoại ngữ 

2.5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý 
giáo dục. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị dạy học và cơ sở hạ tầng công 
nghệ thông tin cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông theo hướng 
đồng bộ, hiện đại; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý giáo dục và dạy học. . 

2.6. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường nhằm tăng 
cường sự chủ động của  trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với 
việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ CBQL. Đổi mới cơ chế 
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quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo hướng tăng cường phân cấp, 
phân quyền. 

2.7. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục. Tiếp tục thực 
hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên đã được phê 
duyệt. Tiếp tục đầu tư nguồn lực thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn 
quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 
Tiếp tục đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư, 
nâng cấp CSVC, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, tại các trường.

 V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Để tiếp tục thực hiện những định hướng chính của Đề án đến năm 2025 

UBND huyện Đề nghị HĐND huyện đánh giá cho kết thúc việc thực hiện 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. Vì lý do có những văn bản căn cứ để thực 
hiện đã hết hiệu lực và một số văn bản mới ban hành thì có những điểm quy định 
khác với văn bản cũ . UBND huyện chờ HĐND tỉnh thông qua Đề án hỗ trợ phát 
triển giáo dục miền núi tỉnh Quảng Nam từ năm 2020-2025. Trên cơ sở đó 
UBND huyện xây dựng Đề án phát triển GD&ĐT và xây dựng trường học đạt 
chuẩn quốc gia 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.

Trên đây là Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND, ngày 
20/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My về quy hoạch phát triển 
giáo dục - đào tạo huyện Nam Trà My giai đoạn 2016- 2020 và định hướng đến 
năm 2025. Kính trình Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp lần thứ XV, HĐND 
huyện Khóa XI xem xét cho ý kiến.

Nơi nhận:                                                           
- TT Huyện ủy (báo cáo)
- TT HĐND huyện; (báo cáo);
- Ban tuyên giáo Huyện; (báo cáo);
- Các ban  HĐND huyện; (báo cáo);                                              
- Đại biểu HĐND huyện (báo cáo);
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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