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TỜ TRÌNH
Đề nghi thông qua Đề án phát triển giáo dục đào tạo

 huyện Nam Trà My giai đoạn 2022 -2026, định hướng đến năm 2030

Kính gửi: Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII.

Sau gần 20 năm tái lập huyện đến nay, với quan điểm xây dựng và phát triển 
giáo dục và đào tạo là góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng khó 
khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách phát 
triển giáo dục và đào tạo được ban hành và tập trung tổ chức thực hiện như: quy 
hoạch sắp xếp mạng lưới để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp đến công 
tác phát triển đội ngũ và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, học sinh. 
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, chênh lệch 
khá xa so với vùng đồng bằng, thị xã, thành phố; việc huy động học sinh ra lớp và 
phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, công tác 
phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở 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, 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  đạt chuẩn quốc gia tỷ lệ thấp; Công 
tác quản lý giáo dục và đào tạo chưa theo kịp thực tiễn phát triển, đổi mới  của 
huyện. Nhằm tập trung nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện, thực hiện 
tốt 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. Qua đó, UBND 
huyện triển khai, chỉ đạo thực hiện, quy hoạch và phát triển công tác GD&ĐT của 
huyện nhà từng bước nâng cao 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. 

UBND huyện xây dựng: “Đề án phát triển giáo dục đào tạo huyện Nam Trà 
My, giai đoạn 2022 -2026, định hướng đến năm 2030”,  gồm các nội dung cụ thể 
như sau:
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I. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chung  
- Tiếp tục triển khai thực hiện 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.

- 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.

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 04 đến 05 trường đạt chuẩn mức 2. 

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.
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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 05-10%. 

Tỉ lệ giáo viên giỏi cấp huyện ở các cấp học đạt 20-25%, cấp tỉnh từ 05-10%
2.3. Nâng cao chất lượng giáo dục các cấp 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%.
+ Tiếp tục duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) 

cho trẻ 5 tuổi. Phấn đấu đến năm 2026 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 đưới 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 02 buổi/ngày vào 
năm 2022. Đến 2026, tỉ lệ học sinh học 02 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%.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Phạm vi thực hiện Đề án:
Các trường Mầm non-Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ 

thông và Phòng GD&ĐT huyện trên địa bàn huyện Nam Trà My.
2. Đối tượng thực hiện Đề án: Các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa 

huyện.
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:
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.
- 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.
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(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)
Kính trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII xem xét ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TVHU (báo cáo);
- HĐND huyện;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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