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I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Huyện Nam Trà My là một huyện miền núi cao, nằm ở phía Tây - Nam 

của tỉnh Quảng Nam, cách trung tâm tỉnh lỵ 100 km theo tuyến quốc lộ 40B. 
Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 825,46 km2. Toàn huyện có 10 xã, 37 thôn, 
Dân số: 28.260 người.

Là huyện miền núi đặc biệt khó khăn, có địa hình núi cao hiểm trở, nằm ở 
đầu nguồn lưu vực Sông Tranh, là nơi cư trú chủ yếu của đồng bào các dân tộc 
như: Cadong, Xê Đăng, Bhnoong, Cor, Kinh,... Đây là vùng căn cứ địa cách 
mạng trong chiến tranh, nay có vị trí chiến lược quan trọng trong các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh.

Về giáo dục và đào tạo sau khi tái lập huyện Nam Trà My vào tháng 8/2003 
cho đến nay trải qua gần 20 năm. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 
Huyện ủy, HĐND; UBND huyện đã có sự đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường 
lớp, đội ngũ nhà giáo được củng cố, chất lượng dạy học cũng được nâng lên, 
đang tạo ra sự chuyển biến tốt cho sự phát triển trong tương lai. 

II. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Sau gần 20 năm tái lập huyện đến nay, với quan điểm xây dựng và phát 

triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là góp phần xây dựng và phát triển kinh tế-
xã hội (KH-XH) vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được quán 
triệt sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức 
trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã 
có sự quan tâm rất lớn đến giáo dục 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 (GV), học sinh (HS) người đồng bào dân tộc thiểu số... đều được tỉnh, 
huyện ban hành cơ chế ưu đãi riêng. Nhờ đó, những năm qua 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.

 Tuy nhiên, chất lượng giáo dục các cấp học, bậc học còn rất thấp, còn 
chênh lệch khá xa so với vùng đồng bằng, thị xã, thành phố; việc huy động học 
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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 trung 
học cơ sở (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 từ điểm trường lẻ ở thôn đến điểm trường trung tâm xã; tỷ lệ 
học sinh đi học thiếu chuyên cần, bỏ học ở các cấp học còn xảy ra; 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; Chất lượng giáo dục đào tạo còn thấp, 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.  

Xuất phát từ những đặc điểm tình hình thực tế nêu trên của ngành giáo 
dục và đào tạo huyện, việc xây dựng Đề án phát triển giáo dục đào tạo huyện 
Nam Trà My, giai đoạn 2022 -2026, định hướng đến năm 2030 là hết sức cần 
thiết và cấp bách, nhằm tập trung nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn 
huyện, thực hiện hoàn thành việc thay đổi chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 từ năm 2020 đến 2025.  Đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo. Thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị  quyết các cấp đề ra trong giai 
đoạn 2020-2025.

III. Ý NGHĨA VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG  ĐỀ ÁN
1. Ý nghĩa 
Thực hiện Đề án giúp cho việc xây dựng cơ sở vật chất trường lớp dạy 

học trên địa huyện được kiên cố, hiện đại, thực hiện hoàn thành chương trình 
giáo dục phổ thông năm 2018. Nâng cao chất lượng dạy học, trình độ dân trí 
phát triển. Giảm tỉ lệ hộ nghèo, từng bước xây dựng nông thôn mới, kinh tế xã 
hội của huyện ngày càng phát triển. An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ 
vững. 

2. Quan điểm xây dựng Đề án
- Đề án xây dựng đảm bảo được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của 

huyện, đảm bảo được các Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện 
đề ra.

- Có tính khả thi cao; tinh gọn được bộ máy, quy hoạch sử dụng có hiệu 
quả, tiết kiệm được nguồn ngân sách, đảm bảo cho sự phát triển giáo dục đào tạo 
và nâng cao được chất lượng giáo dục.

IV. CĂN CỨ  PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Văn bản Trung ương
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn 

diện GDĐT đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
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- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 
- Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/QH14 
ngày 21/11/2017 của Quốc hội về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện chương 
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 
ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục 
phổ thông;

- Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội Phê duyệt 
Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai 
đoạn 2021-2030; 

- Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 phê duyệt chủ trương 
đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030;

- Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ  
ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 
năm 2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021-2030;

- Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/2/2020 của Chính phủ về việc triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về 
phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi giai đoạn 2021- 2030;

- Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 11/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ 
về Phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên 
giai đoạn 2014-2015 và lộ trình đến năm 2020;

- Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
về Phê duyệt chương trình mục tiêu chương trình giáo dục miền núi, vùng 
DTTS, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020;

- Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định 
chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 21/8/2021  quy định về cơ chế thu, 
quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 
chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực 
giá dục, đào tạo.

- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về quy 
định chính sách phát triển giáo dục mầm non;

- Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về quy 
định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm 
non, tiểu học, trung học cơ sở;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
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- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 
GDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình GDPT 
2018); 

- Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GDĐT ban 
hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung 
học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Điều lệ Trường mầm non được ban hành theo Thông tư số 52/2020/TT-
BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GDĐT; Điều lệ Trường Tiểu học ban hành 
theo  Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT và Điều 
lệ Trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có 
nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

2. Văn bản của tỉnh
- Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh về 

quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh 
ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP;

- Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 
bảy (khóa XXI) về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT tỉnh Quảng Nam đến năm 
2020, định hướng đến 2025;

- Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 về phát triển kinh tế 
- xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 
2025;

- Nghị quyết Số  01-NQ/ĐH ngày 26/10/2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Nghị quyết Số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam. Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục Mầm non 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quy 
định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người 
DTTS, học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2021.

3. Văn bản của huyện
- Chương trình hành động số 43-CTr/HU ngày 21/4/2014 của Huyện ủy 

Nam Trà My, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Hội 
nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu 
cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội 
nhập Quốc tế.

- Chương trình hành động số 27- CT/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, khóa XXI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.
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- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX 
Nhiệm kỳ 2020-2025.

 V. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC HUYỆN NAM TRÀ MY
 1. Quy mô, mạng lưới trường lớp và học sinh
Trong những năm qua, quy mô các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn 

toàn huyện ngày càng được đầu tư phát triển, từng bước đáp ứng được nhu cầu 
dạy học. Năm học 2021-2022, toàn huyện có 31 đơn vị trường học. trong đó:

- Trường Mầm non-mẫu giáo: 10 trường, Tổng số học sinh: 2.581/108 lớp
- Trường Tiểu học: 08 trường, Tổng số học sinh: 3.576/ 155 lớp
- Trường  THCS: 08 trường, Tổng số học sinh: 2.105/ 61 lớp
- Trường có hai cấp (Tiểu học và THCS): 03 trường; Tổng số học sinh: 

1.125/45 lớp;  Trong đó:  
+ Tổng số học sinh: TH 691/32 lớp
+ Tổng số học sinh: THCS 434/13 lớp

- Trường PTDTNT huyện: 01 trường; Tổng số học sinh: 306/10 lớp. 
Trong đó: 

+ Tổng số học sinh: THCS 105/03 lớp
+ Tổng số học sinh: THPT 201/7 lớp

- Trường THPT: 01 trường, Tổng số học sinh: 559/14 lớp
( 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.)                          

(Phụ lục số 01)
2. Cơ sở vật chất dạy học
Trong  những 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 như 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. Xây dựng cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp. Đáp 
ứng được yêu cầu tối thiểu phục vụ công tác dạy học trên địa bàn huyện.

Phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, thư viện, phòng hiệu bộ, 
nhà ăn, nhà ở của học sinh, giáo viên… đã được xây dựng kiên cố, đáp ứng 
được nhu cầu học tập, làm việc cho giáo viên và học sinh. 

Toàn huyện hiện còn 37 phòng học tạm làm bằng gỗ, lợp tôn nền láng xi 
măng hoăc gạch men, chủ yếu ở các điểm trường lẻ tại thôn xa chưa có đường 
giao thông đến được.  (có phụ lục kèm theo)

3. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
Năm học 2021-2022 toàn ngành có:
- Các đơn vị trường học trực thuộc huyện: Tổng số biên chế được giao: 

808 người. Số biên chế hiện đang sử dung: 501 Trong đó:
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+ Mầm non:  có 21 CBQL, 102 giáo viên, 09 nhân viên.
+ Tiểu học: có 22 CBQL, 189 giáo viên, 08 nhân viên.
+ THCS: có 23 CBQL, 119 giáo viên, 08 nhân viên.
- Các đơn vị trường học trực thuộc Sở GD&ĐT:
+ Trường PTDTNT huyện: có 02 CBQL, 22 giáo viên, 14 nhân viên.
+ THPT: có 03 CBQL, 23 giáo viên, 17 nhân viên
Đến thời điểm hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chưa được ổn 

định, còn thiếu so với nhu cầu, chất lượng giáo viên còn trẻ chưa có nhiều kinh 
nghiệm. 

* Chất lượng giáo viên
- Cấp Mầm non- Mẫu giáo:
+ Số giáo viên đạt chuẩn: 96, Tỉ lệ  94,1%  chưa đạt chuẩn: 6  Tỉ lệ:  

5,9%.
+ Giáo viên giỏi cấp huyện:  21, Tỉ lệ: 13,7 %, giỏi cấp tỉnh: 0,  tỉ lệ: 0 %
- Cấp Tiểu học: 
+ Số giáo viên đạt chuẩn  133, Tỉ lệ: 70,4%; chưa đạt chuẩn: 56, Tỉ lệ: 

29,6%.
+ Giáo viên giỏi cấp huyện: 37 tỉ lệ: 21,8%; Tổng phụ trách Đội 

TNTPHCM giỏi cấp tỉnh: 02 tỉ lệ: 10,5%.
- Cấp THCS:
+ Số giáo viên đạt chuẩn 105, tỉ lệ: 88,2%; chưa đạt chuẩn 14 Tỉ lệ: 

11,8% (tính cả GV hợp đồng theo chỉ tiêu và GV tổng phụ trách đội)
Tỷ lệ giáo viên chưa đạt chuẩn là do Luật Giáo dục ngày 14/6/2019 thay 

đổi nâng mức trình độ chuẩn ở các cấp học. Tuy nhiên, thực hiện Nghị định số 
71/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn 
được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: Giáo viên chưa 
đạt chuẩn đã đăng ký học nâng chuần và tự tham gia học nâng chuẩn, còn lại 
một số giáo viên hiện nay tuổi đã cao, người DTTS không đủ điều kiện nộp hồ 
sơ nâng chuẩn thì chờ nghỉ hưu theo chế độ nên không đăng ký học nâng chuẩn 
hoặc sắp xếp chuyển đổi vị trí việc làm phù hợp.

+ Trường PTDTNT huyện:
- Cấp THCS:
+ Số giáo viên đạt chuẩn: 04/04, Tỉ lệ: 100 %; Chưa đạt chuẩn: 00. Tỉ lệ: 

00%.
+ Giáo viên  giỏi cấp huyện: 03, tỉ lệ: 75%, giỏi cấp tỉnh: 01 tỉ lệ: 25%.
- Cấp THPT: 
+ Số giáo viên đạt chuẩn 18/18, Tỉ lệ: 100%; chưa đạt chuẩn 00. Tỉ 

lệ:00%.
+ Giáo viên giỏi cấp huyện: 00, tỉ lệ: 00%, giỏi cấp tỉnh: 03, tỉ lệ: 16,7%.
- Trường THPT: 
+ Số giáo viên đạt chuẩn 23, Tỉ lệ: 100% ; chưa đạt chuẩn 0 Tỉ lệ: 0%
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+ Giáo viên giỏi cấp huyện: 0 tỉ lệ: 0%, giỏi cấp tỉnh: 02 tỉ lệ: 9,5%.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên còn thiếu nhiều so với biên chế được giao. 

Giáo viên các môn chuyên sâu: Ngoại ngữ, âm nhạc, Mỹ thuật, tin học, Tổng 
phụ trách Đội còn thiếu nhiều.

- Nhân viên: Thư viện, văn thư, kế toán, y tế trường học các trường chưa 
đảm bảo.

4. Chất lượng giáo dục
   4.1. Giáo dục Mầm non

- Thực hiện tốt chương trình GDMN. Huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 
93,3%, mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN đạt 98,7% chuẩn bị tốt 
tâm thế cho trẻ vào lớp 1. Trẻ mẫu giáo 5 tuổi được khảo sát đánh giá chất lượng 
cuối năm có sự tham gia của trường Tiểu học trên cùng địa bàn.

- Có 100% số trường thực hiện tốt Công tác kiểm định chất lượng (tự 
đánh giá chất lượng GD) và có 01 trường (Mầm non Hoa Mai) được Sở 
GD&ĐT tỉnh Quảng Nam kiểm tra công nhận đạt kiểm định chất lượng mức độ 
3 và trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2 tại thời điểm năm 2021.

- 100% trẻ mẫu giáo được uống sữa học đường.
       4.2. Giáo dục Tiểu học 

- Thực hiện tốt việc dạy học 2 buổi/ngày, công tác kiểm tra đánh giá thực 
hiện đúng theo chuẩn kiến thức kĩ năng, điều chỉnh nội dung dạy học và Chương 
trình dạy học mới.

- Số lượng học sinh huy động ra lớp hằng năm đạt 100%; duy trì sĩ số học 
sinh từng bước được cải thiện đáng kể; hoạt động chuyên môn của huyện và các 
trường thực hiện đúng theo các văn bản các cấp hướng dẫn, số lượng học sinh 
khối 3,4,5 được học Tin học, Ngoại ngữ tăng lên đáng kể (trên 90%).

- Việc ứng dụng CNTT vào công việc và dạy học được phát huy, việc tập 
huấn theo chương trình GDPT 2018 được triển khai thường xuyên, liên tục. 

Kết quả học tập cuối năm học 2020-2021:
+ Môn Toán: Hoàn thành: 4.028 học sinh, chiếm tỉ lệ 96,04%; Chưa hoàn 

thành: 166 học sinh, chiếm tỉ lệ 3,96%.
+ Môn Tiếng Việt: Hoàn thành: 4.018 học sinh, chiếm tỉ lệ 95,9%, Chưa 

hoàn thành: 176 học sinh, chiếm tỉ lệ  4,1%.
+ Số trường học 2 buổi/ngày: 11/11; Tỉ lệ: 100%.
+ Số học sinh học 2 buổi/ngày: 4.194; Tỉ lệ: 100%.

        4.3. Giáo dục Trung học cơ sở
- Số trẻ tốt nghiệp Tiểu học vào lớp 6  đạt tỉ lệ: 100%
- Số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS 482/487 em  đạt tỉ lệ: 98,97%  
- Số thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS: 1.780/2.072 em đạt tỉ 

lệ: 85,91%.
        - Kết quả xếp loại học sinh các mặt năm học: 2020-2021: 
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          + Học lực: Giỏi: 160 em, chiếm tỉ lệ: 6,8%,  Khá: 672 em, chiếm tỉ lệ 
28,7%, Trung bình 1419 em, chiếm tỉ lệ 60,7 %, Yếu 82 em, chiếm tỉ lệ 3,5%, 
Kém 06 em, chiếm tỉ lệ 0,3%.
          + Hạnh kiểm: Tốt 2.077 em, chiếm tỉ lệ 88,8%, Khá 237 em, chiếm tỉ lệ 
0,1 %, Trung bình 25 em, chiếm tỉ lệ 1,1%,Yếu 0 chiếm tỉ lệ 0 %.

4.4. Phổ thông dân tộc nội trú huyện
* Giáo dục Trung học cơ sở
- Số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt tỉ lệ: 100% .          
- Số thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS: đạt tỉ lệ: 100%.
- Kết quả xếp loại học sinh các mặt năm học: 2020-2021: 
+ Học lực: Giỏi: 05 em, chiếm tỉ lệ: 7,46%, Khá: 33 em, chiếm tỉ lệ 

49,26%%, Trung bình: 29 em, chiếm tỉ lệ 43,28%, Yếu: 00 chiếm tỉ lệ 00%, 
Kém: 00 chiếm tỉ lệ 00%.

+ Hạnh kiểm: Tốt: 67 em, chiếm tỉ lệ 100%, Khá: 00 chiếm tỉ lệ 00%, 
TB:00 chiếm tỉ lệ 00%,Yếu: 00 chiếm tỉ lệ 00%.

* Giáo dục Trung học phổ thông
- Kết quả xếp loại học sinh các mặt năm học: 2020-2021: 
+ Học lực: Giỏi: 15 em, chiếm tỉ lệ: 6,7%, Khá: 134 em, chiếm tỉ lệ 

59,82%, Trung bình 75 em, chiếm tỉ lệ 33,48%, Yếu: 00 chiếm tỉ lệ 00%, Kém: 
00 chiếm tỉ lệ 00%.

+ Hạnh kiểm: Tốt: 221 em ,chiếm tỉ lệ 98,66%, Khá: 03 em, chiếm tỉ lệ 
1,34%, Trung bình: 00 chiếm tỉ lệ 00%,Yếu: 00 chiếm tỉ lệ 00%.

4.5. Giáo dục Trung học phổ thông
           - Kết quả xếp loại học sinh các mặt năm học: 2020-2021: 

+ Học lực: Giỏi: 07em, chiếm tỉ lệ: 1,79%, Khá: 103 em, chiếm tỉ lệ 
26,34%, Trung bình 278 em, chiếm tỉ lệ 71,10%, Yếu 0 chiếm tỉ lệ 0%, Kém 03 
em ,chiếm tỉ lệ 0,77%.

+ Hạnh kiểm: Tốt 367 em, chiếm tỉ lệ 93,86%, Khá 24 em, chiếm tỉ lệ 
6,14%, Trung bình 0 chiếm tỉ lệ 0%,Yếu 0 chiếm tỉ lệ 0%.
          - Tỉ lệ học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT tốt nghiệp: 92,63%.

- Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học nghề đạt tỉ lệ: 7,33%. 
5. Về công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia
Toàn huyện có: 08/31 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ: 25,8%.

Trong đó:
         + Mầm non:  Có 02/10 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 20,0%.
         + Tiểu học: Có 02/08 trường đạt chuẩn quốc gia. Đạt tỉ lệ: 25,0%

  + THCS: có 03/08 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 37,5%.
  + Trường TH&THCS: chưa có trường đạt chuẩn quốc gia
  + THPT: Chưa  có trường đạt chuẩn quốc gia.
6. Về phổ cập giáo dục
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          + Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi: Có 10/10 xã đã đạt chuẩn phổ 
cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

+ Phổ cập giáo dục tiểu học: Có 09/10 xã đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3, 
huyện đạt PCGDTH mức 3.

+ Phổ cập giáo dục THCS: 10/10 xã đạt mức độ 2.
          7. Đánh giá chung về thực trạng GD&ĐT huyện
     7.1. Ưu điểm

 - Quy hoạch mạng lưới trường lớp ở các xã  được tinh gọn phù hợp, đáp 
ứng được nhu cầu học tập.  Các trường bán trú, nội trú đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho học sinh đến trường, ăn, ở và học tập. Đầu tư kinh phí xây dựng trong 
những năm qua đáp ứng được nhu cầu bức thiết của ngành giáo GDĐT đã tạo đà 
cho việc phát triển các năm tiếp theo.

- Thực hiện các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh đầy đủ và kịp 
thời, tạo được sự yên tâm công tác dạy học.

 - Có những giải pháp đầu tư cho giáo dục tương đối phù hợp tại các 
trường PTDTNT, PTDTBT. Chất lượng tại các trường PTDTNT, PTDTBT ngày 
càng được nâng cao và có chuyển biến tích cực. 

- Công tác phổ cập giáo dục ở các cấp được củng cố, đã duy trì đạt chuẩn 
hằng năm và chỉ số các tiêu chuẩn được nâng lên .

- Chất lượng giáo dục các mặt học tập của học sinh ngày một nâng cao; 
- Quy mô mạng lưới trường lớp tiếp tục tinh gọn, 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 và đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra.

7.2. Những tồn tại, hạn chế
- Chất lượng giáo dục vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của toàn tỉnh. 
- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các trường còn thiếu và 

không ổn định. Một số Cán bộ quản lý năng lực quản lý còn hạn chế, chưa đáp 
ứng được nhu cầu đổi mới giáo dục. Nhiều giáo viên trẻ mới ra trường còn thiếu 
kinh nghiệm chuyên môn. Số lượng giáo viên giỏi các cấp còn thấp; Tỉ lệ giáo 
viên chưa đủ chuẩn theo luật Giáo dục mới ở cấp Mầm non, Tiểu học, THCS 
vẫn còn. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các trường học còn thiếu, chưa 
đảm bảo đủ để phục vụ tốt cho việc dạy học, nhất là khối lớp 2, lớp 6 thực hiên 
chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các điều kiện tổ chức nội trú, bán trú 
cho học sinh chưa đảm bảo cho việc tổ chức ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh. 

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp do nguồn ngân sách thiếu 
không đáp ứng được nhu cầu, nên nhiều cơ sở giáo dục xây dựng thiếu sự đồng 
bộ. Không có quy hoạch tổng thể, thiếu tính chủ động nên việc xây dựng còn 
chắp vá, kết cấu không đồng nhất dẫn đến thiếu tính thẩm mỹ, chất lượng không 
cao, lãng phí ngân sách.
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7.3. Nguyên nhân hạn chế
- Điều kiện kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, địa hình sông suối 

cách trở, việc phân bố dân cư thưa, không tập trung nên việc bố trí mạng lưới 
trường lớp còn nhỏ lẻ, tình trạng lớp ghép vẫn còn nhiều dẫn đến chất lượng dạy 
học chưa cao.

- Trình độ dân trí thấp, phụ huynh thiếu quan tâm đến việc học tập của 
học sinh, còn khoán trắng cho nhà trường. Phong tục, tập quán còn lạc hậu (nạn 
tảo hôn vẫn còn xảy ra). 

- Năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ cơ sở chưa ngang tầm với đòi hỏi 
của công cuộc phát triển GD&ĐT trong giai đoạn mới. Trình độ đào tạo và năng 
lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, phần lớn giáo viên còn 
trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, chưa tâm huyết nhiều với giáo 
dục miền núi.

- Thiên tai, lũ lụt sạt lở thường xuyên xảy ra ảnh hưởng đến chất lượng và 
tiến độ thi công tại các đơn vị trường học.

- Học sinh đi học thiếu chuyên cần, khả năng học tập, tiếp thu kiến thức 
của học sinh trên lớp còn chậm, một số em mất kiến thức cơ bản ở các cấp học 
dưới, các em chưa có thói quen tự học ở nhà, chưa có ý thức vươn lên trong học 
tập, từ đó dẫn đến kết quả học tập của học sinh còn thấp. Hiệu quả giáo dục tại 
các trường chưa đáp ứng đủ nguồn nhân lực có thể phục vụ tại địa phương về số 
lượng và chất lượng.

Phần thứ hai
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, NHU CẦU KINH PHÍ VÀ 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÈ ÁN  PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO 
GIAI ĐOẠN 2022-2026, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu chung
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/HU 

ngày 21/4/2014 của huyện ủy Nam Trà My, về việc thực hiện Nghị quyết số 29-
NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8, khóa 11 về Đổi mới căn 
bản, toàn điện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế; Chương trình hành động số 27- 
CT/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, khóa XXI về 
“Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 
2020, định hướng đến năm 2025”.

- Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
huyện Nam Trà My lần thứ XIX Nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Thực hiện hoàn thành việc thay đổi chương trình Giáo dục phổ thông 
năm 2018 của Bộ GD&ĐT trên địa bàn huyện Nam Trà My.
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- Hoàn thành mục tiêu phát triển GD&ĐT của huyện nhà và thực hiện 
đảm bảo trường, lớp học theo Đề án sắp xếp bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện 
Nam Trà My giai đoạn 2016-2025.

- Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất ổn 
định theo hướng kiên cố, đáp ứng với nhu cầu dạy học.  Nâng chuẩn, bố trí đội 
ngũ CBQL, GV, NV phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo cho công tác dạy và 
học nâng cao chất lượng. 

- Đưa những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân tộc trên địa 
bàn vào giáo dục trong các tường học: tuyên truyền, sinh hoạt ngoại khóa, giáo 
dục địa phương...  Giúp học sinh hiểu biết được bản sắc văn hóa truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc mình, đồng thời giữ gìn, phát huy được bản sắt văn hóa của các 
dân tộc trên địa bàn huyện Nam Trà My. 

2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Về mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất
- Sắp xếp bố trí mạng lưới phù hợp đảm bảo được nhu cầu học tập cho 

con em trên địa bàn huyện, đồng thời phù hợp với Đề án sắp xếp, bố trí lại dân 
cư trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2025. 

- Các điểm trường chính tại trung tâm các xã đảm bảo đủ điều kiện về cơ 
sở vật chất, thiết bị phục vụ cho việc dạy học. Những trường có học sinh bán trú 
đảm bảo được nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, vui chơi, học tập cho các em học sinh 
bán trú. 

- Các điểm trường lẻ tại các thôn phòng học được xây dựng kiên cố, có 
tường rào, cổng ngõ, sân chơi bê tông, được bố trí đồ chơi ngoài trời cho trẻ. Có 
cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp giúp học sinh có môi trường học tập tốt 
như ở điểm trường chính.

- Xây dựng được 09-10 trường đạt chuẩn quốc gia, đưa tổng số trường đạt 
chuẩn quốc gia đến năm 2026 toàn huyện có 16-17 trường đạt chuẩn quốc gia. 
Trong đó có từ 4 đến 5 trường đạt mức 2; Phấn đấu đến 2030 đạt 100% các 
trường trên địa bàn huyện đạt chuẩn Quốc gia từ mức độ 1 trở lên. 

2.2.  Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Đối với CBQL từ phòng GDĐT đến các cơ sở trường học có đủ phẩm chất, 

năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công tác; đến năm 2026, có 10-15% 
CBQL có trình độ thạc sĩ, 100% đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, 
90% được bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước giáo dục.
         Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và đồng bộ về cơ cấu 
bộ môn. Đến năm 2026, giáo viên ở các cấp học 100% đạt chuẩn, trong đó: Trên 
chuẩn: Mầm non đạt 50-55%, Tiểu học, THCS và THPT đạt 5-10%. 

Giáo viên người địa phương chiếm tỉ lệ 35-40%. Tỉ lệ giáo viên giỏi cấp 
huyện ở các cấp học đạt 20-25%, cấp tỉnh từ 5-10%

2.3. Nâng cao chất lượng giáo dục các cấp bậc học
+ Giáo dục mầm non:
- Tỷ lệ huy động học sinh 5 tuổi ra lớp đạt trên 100%; tỷ lệ duy trì sĩ số 

học sinh đạt trên 99%.
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- Tiếp tục duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) 
cho trẻ 5 tuổi. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% trẻ mầm non được học 2 
buổi/ngày theo chương trình GDMN của Bộ GD&ĐT; nâng tỷ lệ trẻ ăn bán trú, 
tỷ lệ trẻ được làm quen với tin học, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, 
thấp còi và khống chế trẻ thừa cân - béo phì.

- Có 100% trẻ em người dân tộc thiểu số được chuẩn bị tiếng Việt, giúp 
cho trẻ có tâm thế tốt khi vào học lớp 1;

- Quan tâm đầu tư công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại các cơ sở GDMN 
nhằm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo, đặc biệt trẻ mẫu giáo 5 tuổi tỉ 
lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 10% 
 + Giáo dục phổ thông

Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt trên 97%; tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh 
đạt trên 98%:

* Đối với giáo dục tiểu học: Tỉ lệ học sinh hoàn thành tốt và hoàn thành 
môn Toán, môn Tiếng Việt là 100% vào năm 2026 (Đánh giá theo Thông tư 22 
và Thông tư 27 của Bộ GDĐT). 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi ngày 
vào năm 2022. Đến 2026, tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày là 100%. Học sinh từ 
lớp 3 trở lên học ngoại ngữ (Anh văn) 100%.

* Đối với giáo dục trung học: Học sinh được trang bị học vấn cơ bản, kỹ 
năng sống, những hiểu biết ban đầu về công nghệ và nghề phổ thông, được học 
một cách liên tục và hiệu quả chương trình ngoại ngữ mới. Chất lượng học sinh 
khá, giỏi nâng dần mỗi năm từ 1-3%.
        3. Nhiệm vụ

Quy hoạch, sắp xếp và hoàn thiện hệ thống mạng lưới trường lớp đảm bảo 
theo Đề án sắp xếp bố trí lại dân cư trên địa bàn huyên Nam Trà My giai đoạn 
2016-2025 đã được HĐND thông qua. Đảm bảo quy mô phát triển GD&ĐT ở 
các xã thật sự hợp lý nhằm tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác 
giáo dục - đào tạo; giảm nhanh sự chênh lệch về chất lượng giáo dục, đào tạo 
của miền núi so với mặt bằng chung trong toàn tỉnh. Củng cố hệ thống trường 
phổ thông dân tộc nội trú, phát triển trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học 
phổ thông có học sinh nội trú. Tạo sự chuyển biến nhanh về chất lượng giáo 
dục; nâng cao mặt bằng dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ hội học tập 
suốt đời để góp phần ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu 
phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm 
nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

   Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến 
xã đối với giáo dục. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục, xem “Phát 
triển giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Quy hoạch hệ thống mạng lưới trường, 
lớp, cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện của vùng DTTS, miền núi; tập trung 
đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học; nâng cao chất 
lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh mần non, phổ thông 
trên địa bàn huyện.
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Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân, phụ huynh học sinh về 
vị trí, vai trò của giáo dục, nâng cao mặt bằng dân trí, phát triển nhân lực, đặc 
biệt chăm lo đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ, có chế độ ưu tiên tuyển dụng học sinh 
có thành tích học tập cao về công tác tại huyện và các xã.

Đẩy mạnh phát triển mạng lưới trường, lớp một cách hợp lý, xây dựng mô 
hình trường học linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức 
quản lý, tập trung phát triển mạnh và hiệu quả hơn, theo hướng “chuẩn hoá, hiện 
đại hoá, xã hội hoá”, từng bước đưa sự nghiệp GD&ĐT huyện nhà ổn định, đảm 
bảo chất lượng giáo dục toàn diện, nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu 
phát triển của huyện Nam Trà My.

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất 
lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; tích cực đổi mới phương pháp dạy 
học, xây dựng trường học hạnh phúc; chú trọng chất lượng mũi nhọn, quan tâm 
giúp đỡ học sinh yếu kém, đồng thời chủ động phối hợp với gia đình và các tổ 
chức đoàn thể để giáo dục, chăm lo, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
nhằm tạo điều kiện cho học sinh có điều kiện học tập tốt.
 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. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo 
dục, huy động mọi cấp, mọi ngành, mọi người tham gia phát triển sự nghiệp 
giáo dục, tranh thủ tốt các chương trình đầu tư của các tổ chức xã hội, để xây 
dựng phòng học, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. 
Đẩy mạnh các hoạt động của các tổ chức như hội khuyến học, hội cha mẹ học 
sinh để làm tốt công tác huy động duy trì sĩ số học sinh, động viên giúp đỡ, tạo 
điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập.

4. Giải pháp thực hiện
4.1. Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp
Qui hoạch vùng dân cư có tính tập trung theo từng khu vực phù hợp với 

điều kiện sản xuất và sinh hoạt để việc bố trí hệ thống trường lớp phát huy hiệu 
quả, đảm bảo việc huy động, duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giảng 
dạy, đồng thời có giải pháp tích cực trong việc nâng 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 có tính thực tiễn cao.

Quy hoạch sắp xếp lại mạng lưới trường lớp từ trường trung tâm đến các 
điểm trường lẻ tại các thôn, nóc phù hợp với điều kiện học tập cho học 
sinh, 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. Đảm bảo 
môi trường giáo dục an toàn. 

Duy trì mô hình trường PTDTBT. Thực hiện mô hình trường có nhiều cấp 
học ở một số cơ sở giáo dục cho phù hợp, nhằm tinh giản bộ máy phát huy hiệu 
quả cơ sở vật chất. Tập trung đầu tư CSVC đảm bảo hơn nhằm xây dựng trường 
chuẩn quốc gia.  
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 Vận dụng nguồn vốn kiên cố hóa trường học, các nguồn vốn từ các cấp, 
các tổ chức xây dựng các lớp học tại thôn, nóc đủ tiêu chuẩn. Các trường học tại 
thôn đều có tường rào, cổng ngõ tạo môi trường xanh, sạch, đẹp; thân thiện với 
học sinh. 

Giảm lớp ghép ở trường mầm non, tiểu học. Huy động học sinh từ lớp 3 
trở lên ở các thôn nóc đủ điều kiện ở bán trú đến trường xã ở bán trú để học. 

4.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục
Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp học tập chuyên 

cần. Thực hiện tốt các chế độ chính sách của học sinh nhất là chế độ học sinh 
bán trú giúp các em có điều kiện ăn ở học tập tốt tại trường, hạn chế việc bỏ học.

Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện dạy học của giáo viên, công 
tác quản lý chuyên môn tại các trường. Bố trí giáo viên phù hợp khắc phục 
không còn giáo viên dạy trái chuyên ngành, trái môn. 

Đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học cho các trường. Tổ 
chức kiểm tra đánh giá sát thực chất lượng học sinh. Không chạy theo thành 
tích, từng bước khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá xếp loại học sinh. Lấy 
chất lượng học tập của học sinh để đánh giá xếp loại chuyên môn của giáo viên 
và cán bộ quản lý.

* Đối với Giáo dục mầm non: 
- Thực hiện có hiệu quả Chương trình GDMN mới; tập trung đẩy mạnh 

công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; huy động trẻ nhà trẻ, mẫu giáo ra lớp, 
giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hằng năm.

* Đối với Giáo dục phổ thông:
- Củng cố vững chắc kết quả phổ cập GDTH-XMC và phổ cập GDTHCS; 

thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT.
- Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng học 

sinh, tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh 
yếu kém để tăng tỷ lệ học sinh giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém; tăng tỷ lệ học 
sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng, nhất là học sinh dân tộc thiểu số; thực 
hiện tốt hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh sau bậc trung học, giúp học 
sinh lựa chọn ngành nghề, hướng học phù hợp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
ở miền núi.
    - Tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện để tham gia thi cấp tỉnh đạt 
được giải hằng năm.

- Thực hiện đảm bảo chương trình Giáo dục phổ thông 2018; Giáo dục kỹ 
năng sống, giáo dục toàn diện cho học sinh.

4.3. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Bố trí đảm bảo đủ định mức biên chế số người làm việc theo vị trí việc làm, 

phù hợp với cơ cấu môn học trong các cấp học, phù hợp với hệ đào tạo. Chú trọng 
quy hoạch đội ngũ CBQL từ phòng đến các trường học nhằm đảm bảo tính kế thừa.

Tập trung tổ chức bồi dưỡng tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên; thường xuyên rà 
soát, phân loại chuyên môn, năng lực của giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng 
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hoặc đào tạo lại; đổi mới hình thức bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên đáp ứng 
yêu cầu đổi mới chương trình phổ thông 2018. Tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc 
thiểu số cho giáo viên tại nơi công tác (đặc biệt đối với giáo viên Mầm non và 
Tiểu học) để tăng cường ngôn ngữ giao tiếp.

Tuyển dụng đội ngũ sinh viên sư phạm mới ra trường có trình độ đào tạo 
chuyên môn giỏi, phát huy sở trường, năng lực tạo điều kiện để các em phục vụ 
giảng dạy tốt tại địa phương. Quan tâm bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên 
dạy giỏi trên địa bàn huyện.

4.4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường như: phòng học, nhà ở 

học sinh, nhà vệ sinh, nước sinh hoạt, bếp ăn tập thể, các phòng chức năng… 
Tập trung giải quyết tình trạng trường học xuống cấp và tạm (gỗ lợp tôn) ở các 
điểm trường thôn thông qua Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ 
cho giáo viên (phụ lục kèm theo). 
 Đầu tư xây dựng bổ sung các hạng mục công trình cho trường PTDTNT 
theo hướng trường trung học đạt chuẩn quốc gia; đồng thời đầu tư xây dựng đủ 
các hạng mục cơ sở vật chất cho các trường PTDTBT .

- Đảm bảo quỹ đất theo quy hoạch để xây dựng mới các trường học, 
phòng học; ở những nơi chưa đảm bảo cần mở rộng khuôn viên để đủ diện tích 
theo quy định trường học đạt chuẩn quốc gia. 100% các trường học (kể cả các 
phòng học ở điểm lẻ) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tránh việc 
tranh chấp đất đai về sau.

- Tăng cường mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường 
mầm non, mẫu giáo, TH, THCS, THPT theo đúng qui định. Đảm bảo ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học.  100% các trường đều có 
cổng thông tin điện tử để hoạt động, thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi 
số trong công tác quản lý và dạy học.

- Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển đào tạo nghề tại 
trung tâm GDTX-DN, tăng cường trang thiết bị dạy học như: phương tiện nghe 
nhìn, đồ dùng trực quan, tài liệu tham khảo. 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương xã hội hóa giáo dục, 
khuyến khích, huy động các lực lượng xã hội trong và ngoài huyện, ở trong và 
ngoài nước; tham gia tích cực công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội 
học tập.

4.5. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước về 
Giáo dục và Đào tạo
 - Thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, 
quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. Ngành Giáo dục và Đào tạo 
phải chịu trách nhiệm chính về chất lượng giáo dục; Chủ trì, phối hợp với ngành 
Nội vụ về xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm, tuyển dụng, điều động và luân 
chuyển cán bộ, giáo viên; tổ chức các lớp bồi dưỡng về quản lý nhà nước cho 
cán bộ quản lý giáo dục. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=115/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Tập trung chỉ đạo đổi mới công tác quản lý giáo dục, đặc biệt chú trọng 
về công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp quản lý giáo dục. Tổ chức triển khai 
các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức 
kiểm soát, đánh giá chất lượng giáo dục các cấp học, bậc học thông qua việc 
đánh giá chất lượng học sinh đầu ra các cấp và học nghề đối với bậc THPT; đổi 
mới công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, kiểm định; chấn chỉnh kỷ cương, nền 
nếp trong các đơn vị, cơ sở giáo dục.

- Xây dựng hệ thống đánh giá, tiêu chí chất lượng giáo dục, có sự so sánh 
giữa các huyện có điều kiện tương đồng để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh 
trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

- Đẩy mạnh phong trào Khuyến học, Khuyến tài; biểu dương kịp thời 
những tổ chức, cá nhân làm Khuyến học xuất sắc. Khen thưởng giáo viên giỏi, 
học sinh giỏi; động viên, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn 
lên trong học tập.

4.6. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo 
đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học 
sinh tích cực”.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức, 
lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
tộc; tổ chức có hiệu quả các hoạt động Đoàn, Đội; hoạt động giáo dục ngoài giờ 
lên lớp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

II. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Để thực hiện đảm bảo Đề án, UBND huyện xây dựng dự toán kinh phí  

như sau: (Dự toán không tính xây dựng cho hai đơn vị trường trực thuộc Sở 
GD&ĐT tỉnh Quảng Nam: Trường PTDTNT huyện và Trường THPT huyện 
Nam Trà My)
 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.
1. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất:
 Đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, nhà hiệu bộ, nhà công vụ nhà ở 

học sinh, công trình vệ sinh, nhà chức năng khác, ...  Đảm bảo theo Đề án sắp 
xếp, bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2026. Xây 
dựng theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa: Tổng cộng: 353.339.000.000 đồng 
(Ba trăm năm mươi ba tỷ, ba trăm ba mươi chín triệu đồng y). 

Chi ra theo nguồn vồn đầu tư:
- Ngân sách Trung ương: 222.936.960.000 đồng.
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- Ngân sách địa phương (huyện và tỉnh): 100.534.920.000 đồng.
- Ngân sách xã hội hóa:     29.867.120.000 đồng.

(Chi tiết biểu 5a và 5b kèm theo)
2. Kinh phí  mua sắm trang thiết bị dạy:
Đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học cho các trường: 

63.722.563.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ, bảy trăm hai mươi hai triệu, năm trăm 
sáu mươi ba nghìn đồng y):

- Ngân sách địa phương (Huyện): 28.082.563.000 đồng. Trong đó: Mua 
thiết bị mầm non: 18.395.000.000 đồng. Mua sách giáo khoa phục vụ chương 
trình thay sách cấp Tiểu học và Trung học cơ sở theo Chương trình GDPT 2018: 
9.687.563.000 đồng.

- Ngân sách địa phương (Tỉnh): 35.640.000.000 đồng. Trong đó: Mua 
sách thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học và Trung học cơ sở theo Chương 
trình GDPT 2018: 35.640.000.000 đồng.

(Chi tiết biểu 6a, 6b và 6c kèm theo)
3. Kinh phí đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GV, NV:
Tổng kinh phí đào tạo bồi dưỡng cho CB GV NV: 1.835.000.000 đồng 

(Một tỷ, tám trăm ba mươi lăm triệu đồng y). Ngân sách địa phương (Huyện): 
1.835.000.000 đồng.

(Chi tiết biểu 7 kèm theo)
4. Kinh phí hỗ trợ học sinh hỗ trợ thực hiện học sinh bán trú thôn 2, 3 

xã Trà Mai bằng Nghị định số 116/2016/NĐ-CP:
Tổng kinh phí hỗ trợ cho các trường xã Trà Mai: 6.740.676.000 đồng (Sáu 

tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu, sáu trăm bảy mươi sáu ngàn đồng y).  Ngân sách 
địa phương (Huyện): 6.740.676.000 đồng.

(Chi tiết biểu 8 kèm theo)
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 
Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong từng năm học, tập trung chỉ 

đạo đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học; xây dựng kế 
hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn từng xã để giao chỉ tiêu biên 
chế giáo viên phù hợp với từng xã; hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc 
triển khai thực hiện tại các đơn vị trường học; đánh giá kết quả triển khai thực 
hiện trong từng năm học; tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án vào đầu năm 2024 
và tổng kết vào năm 2026. Xây dựng kế hoạch củng cố phát triển hệ thống các 
trường phổ thông DTNT, PTDTBT. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.  Chỉ 
đạo thực hiện tốt các giải pháp và phấn đấu đạt được các mục tiêu Đề án đề ra.

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin xây dựng kế hoach, giáo trình 
dạy học đưa những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân tộc trên địa 
bàn vào giáo dục trong các trường học: tuyên truyền, sinh hoạt ngoại khóa, giáo 
dục địa phương...  Giúp học sinh hiểu biết được bản sắc văn hóa truyền thống tốt 
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đẹp của dân tộc mình, đồng thời giữ gìn, phát huy được bản sắt văn hóa của các 
dân tộc trên địa bàn huyện Nam Trà My.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
 Chủ trì, phối hợp với phòng GDĐT xác định tỷ lệ ngân sách hàng năm chi 
cho sự nghiệp giáo dục, đảm bảo hoạt động chuyên môn, hoạt động thường 
xuyên cho các đơn vị, trường học; ưu tiên triển khai thực hiện các Đề án, dự án, 
Chương trình 30a của Chính phủ cho phát triển giáo dục; đề xuất chính sách 
cho cán bộ giáo viên công tác tại địa phương. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phân bổ, huy động các nguồn lực 
để hoàn thành Chương trình kiên cố hoá trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên 
và trường học đạt chuẩn quốc gia.

 3. Phòng Nội vụ huyện: 
Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện kế hoạch biên 

chế, kế hoạch tuyển dụng, sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng thực hiện 
chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo dõi tham mưu UBND 
huyện đề xuất, bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch CBQL, giáo viên và nhân viên.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
 Hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ quản lý đất đai của các cơ sở 
giáo dục, bố trí đủ diện tích cho phát triển mạng lưới giáo dục, đảm bảo để xây 
dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phù 
hợp với Đề án sắp xếp, bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện Nam Trà My giai 
đoạn 2016-2025, 

5. Phòng Văn hóa – Thông tin:
Phối hợp với Phòng GD&ĐT và các địa phương chỉ đạo các đơn vị, 

trường học tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh theo nội dung của 
phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực; Trường học 
hạnh phúc". Tuyền truyền cho nhân dân nhận thức tốt về công tác giáo dục để 
huy động học sinh đến trường học tập tốt.

6. Phòng Y tế :
 Phối hợp với Phòng GDĐT và các địa phương chỉ đạo các đơn vị, trường 
học thực hiện tốt công tác y tế học đường, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch 
bệnh đặc biệt là dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp cho học sinh, đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong các trường mầm non, các trường 
nội trú, bán trú, THPT.

7. Phòng Dân tộc huyện:
 Chủ trì, phối hợp với phòng GDĐT và các ngành, địa phương trong việc 
triển khai và kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào các dân 
tộc; chính sách đối với học sinh theo quy định của Nhà nước.

 8. Phòng Tư pháp và cơ quan Công an huyện:
 Chủ trì, phối hợp với phòng GDĐT, UBND các xã hướng dẫn làm tốt 
công tác hộ khẩu, hộ tịch, giấy khai sinh cho trẻ trong độ tuổi. Đảm bảo học sinh 
vào học đầy đủ hồ sơ nhân thân. Ổn định hộ khẩu, hộ tịch trên địa bàn huyện, 
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nhằm giúp cho phòng GD&ĐT điều tra cập nhật số liệu chính xác về học sinh 
trên địa bàn xây dựng kế hoạch trường lớp cho phù hợp.
         9. Ủy ban nhân dân các xã
 Tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn theo 
thẩm quyền (5 năm; từng năm). Hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc triển 
khai thực hiện tại các đơn vị trường học; đánh giá kết quả từng năm học; sơ kết 
việc thực hiện Đề án vào cuối năm 2023 và tổng kết vào năm 2025.

10. Đối với Trường PTDT nội trú huyện và THPT Nam Trà My 
(Trường trực thuộc sở GD&ĐT)

Trên cơ sở Đề án của UBND huyện các trường xây dựng kế hoạch thực 
hiện. Hằng năm chủ động tham mưu, báo cáo với sở GD&ĐT để có kế hoạch 
đầu tư kinh phí, bổ sung CB,GV,NV giúp trường thực hiện đảm bảo công tác 
chuyên môn dạy học. Tăng cường công tác kiểm tra , quản lý chỉ đạo thực hiện 
nhiêm vụ chuyên môn. Bám sát các chỉ tiêu Đề án  đưa ra thực hiện hoàn thành 
tốt. Những nội dung liên quan đến chuyên môn và các nội dung liên qua khác 
phối hợp với Phòng GDĐT để tham mưu UBND huyện chỉ đạo thêm. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức đoàn thể
Quan tâm, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo; phối hợp tuyên 

truyền vận động các hội, đoàn thể, mọi tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện 
Đề án, nhằm làm chuyển biến nhanh về chất lượng giáo dục, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững . Thực hiện hoàn thành 
các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.

Phần thứ ba
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN
 Phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2026, 
định hướng đến năm 2030 là một nhiệm vụ hết sức quan trọng  nhằm có sự đầu 
tư hiệu quả, quy hoạch đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của địa phương, có sự định 
hướng tốt trong việc phát triển giáo dục và đào tạo của huyện nhà đúng tầm, 
tương xứng phù hợp với địa phương. Từng bước phát huy có hiệu quả nguồn lực 
trong nhân dân. Nâng tầm công tác giáo dục đào tạo của huyện đáp ứng nhu cầu 
thực hiện được các mục tiêu kinh tế - xã hội của Huyện ủy, HĐND huyện đề ra. 
Thực hiện đảm bảo Đề án sắp xếp, bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện Nam Trà 
My giai đoạn 2020-2025. Đồng thời thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn điện 
GD&ĐT đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng XHCN và hội nhập Quốc tế của đất nước nói chung và của huyện Nam 
Trà My ta nói riêng.

Đề án được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt và thông qua, đây là cơ 
sở để UBND huyện triển khai, chỉ đạo thực hiện, quy hoạch và phát triển công 
tác GD&ĐT của huyện nhà từng bước nâng cao đời sống dân trí, phát triển đời 
sống văn hóa, kinh tế, xã hội. Giải quyết vấn đề đói nghèo, từng bước xây dựng 
nông thôn mới, giúp nhân dân định canh, định cư, ổn định cuộc sống, giữ vững 
an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. 
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II. KIẾN NGHỊ
 Kiến nghị Hội đồng nhân dân huyện quan tâm xem xét phê duyệt Đề án 
và ưu tiên quyết định phân bổ kinh phí hằng năm cho các hạng mục đầu xây 
dựng tại Đề án. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan cùng chung tay trong 
công tác xây dựng sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện nhà ngày 
càng phát triển.

Trên đây là Đề án phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My giai 
đoạn 2022-2026 và định hướng đến năm 2030; Kính trình Hội đồng nhân dân 
huyện Nam Trà My kỳ họp thứ 4 khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét quyết 
nghị./.


