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KẾ HOẠCH 

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 NĂM HỌC 2021-2022, KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 2021-2025. 

 

 Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; 

Thực hiện hướng dẫn số 987/HD/SGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo  về việc xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 

học 2020-2021 và kế hoạch trung hạn 2021-2025: 

Để thực hiện đường lối đổi mới giáo dục, Đảng và Nhà nước đã ban hành 

nhiều văn bản quan trọng như: nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị 

lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giá 

dục và đào tạo; 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; Quyết định số 404/QĐ-

TTgngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương 

trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đòi hỏi các cơ sở giáo dục nói chung và 

các trường THPT nói riêng phải xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của từng 

nhà trường trong từng thời kỳ, từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà 

Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.  

          Trên cơ sở đó, Trường THPT Bắc Trà My xây dựng kế hoạch chiến lược 

phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022, kế hoạch trung hạn  giai đoạn 

2021 – 2025 như là sự tiếp nối của chiến lược phát triển giai đoạn trước đây. 

 

Phần 1 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO 

DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021-2022  

 

Tiền thân của Trường THPT Bắc Trà My là Trường phổ thông cấp 2-3 Trà 

My. Được thành lập 16 tháng 5 năm 2006 theo Quyết định số 1483 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Nam. Toàn bộ khuôn viên nhà trường có diện tích 

khoảng 14.500 m2 , Trường THPT Bắc Trà My tọa lạc tại thị trấn Trà My, huyện 

Bắc Trà My- tỉnh Quảng Nam.  

I. Đặc điểm tình hình: 

1. Thuận lợi:  

 - Trường nằm ngay vị trí trung tâm Huyện, nên kịp thời nhận được chỉ đạo 

của cấp trên, luôn nhận được sự quan tâm về mọi mặt  của các cấp ủy đảng, của 

chính quyền tới công tác giáo dục của nhà trường.  

 - Đa số cán bộ giáo viên nhân viên là lực lượng trẻ, nên rất năng  nổ,  nhiệt 

tình trong công tác và vì học sinh thân yêu.   

   SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY Độc lập- Tự do-Hạnh phúc 

 

               Số: 01/ CL- THPTBTM 

 

                Bắc Trà My, ngày 25 tháng 09 năm 2021 
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 - Nội bộ đoàn kết, thống nhất, đa số cán bộ giáo viên là người đầu tàu gương 

mẫu. Trong năm, qua không có cán bộ giáo viên nào vi phạm đạo đức nhà giáo, 

không có tình trạng để phụ huynh học sinh phản ánh về chất lượng giảng dạy... nên 

có tác dụng lớn trong phong trào chung của đơn vị. 

  2. Khó khăn:  

 - Dù năm học thứ 3 được tuyển sinh theo hình thức xét tuyển 85% học sinh 

nộp hồ sơ vào trường nhưng chất lượng đầu vào của nhà trường còn thấp. 

 - Đại bộ phận đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn dẫn đến việc đầu tư 

cho vấn đề học tập của con em còn nhiều hạn chế.  

 - Đa số các em học sinh ở các xã  xa tới trọ học nên chổ ở không ổn định.  

 - Chất lượng học tập của học sinh còn thấp, động cơ ý thức học tập của một 

bộ phận học sinh chưa cao, nguy cơ học sinh bỏ học hàng năm vẫn còn cao, nhận 

thức của một bộ phận phụ huynh học sinh cũng hạn chế chưa chú ý đến sự quan 

tâm đúng  mức đến giáo dục, quản lí con cái.  

 - Đội ngũ giáo viên nhà trường là lực lượng trẻ và đa số được tuyển từ đồng 

bằng lên công tác. Nên thường xuyên có sự biến động (nhất là vào đầu năm học). 

 - Chỗ trọ cho học sinh con em đồng bào dân thiểu số, nhà công vụ cho giáo 

viên còn thiếu.  

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021.  

1.Tình hình đội ngũ  

1.1. Giáo viên: Về chất lượng đội ngũ: 100% đạt chuẩn đào tạo, trong đó có 01 

thạc sĩ. Trong Ban giám hiệu, trình độ lý luận chính trị trung cấp 1, cao cấp 1. 

- Đa số giáo viên có tuổi đời còn trẻ, năng nổ nhiệt tình trong công tác. 

TT Tổ bộ môn 

Giáo 

viên Đảng 

viên 

Số giáo viên  

Biên 

chế 

(cơ 

hữu) 

Hợp 

đồng 

thỉnh 

giảng 

Trình độ chuyên môn  

>ĐH ĐH CĐ Khác 
 

T.số Nữ  

1 Ngữ văn 07 06 01 07   07    

2 Lịch sử 03 01 02 03   03    

3 Địa lí 02 02 01 02   02    

4 Toán  07 05 03 07 01  07    

5 Vật lí 04 02 01 04   04    

6 Hóa học 06 06 01 06   06    

7 Anh văn 04 05 01 04   05    

8 Sinh học 06 05 04 06   06    

9 Công nghệ 01 01  01   01    

10 Tin học 01 01  01 01 01 02    

11 GDCD 01 01  01   01    

12 TD-QP 07   07   07    

 TC 49 35 14 47 02  49    

 1.2.Cán bộ - Nhân viên. 

TT Bộ phận Số giáo viên  
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Số 

lượng 
Đảng 

viên 

Biên 

chế 

(CH) 

Hợp 

đồng 

Trình độ  

>ĐH ĐH CĐ Khác 
 

T.số Nữ  

1 BGH 02 0 02 02  0 02    

2 Kế toán 01 01 01 01     01  

3 T.viện-TQ 01 01   01    01  

4 VT-G vụ 01 01  01     01  

5 TB-THTN 00          

6 Y tế 01 01  01     01  

7 KTVTT 01  01  01   01   

8 Bảo vệ 03  01  03    03  

9 Tạp vụ 01 01   01    01  

 TC 13 05 06 06 06 01 03 01 08  

 

2. Mạng lưới, quy mô trường lớp: 

Năm học 2020-2021 Trường THPT Bắc Trà My có 25 lớp với 904 học sinh. 

Năm vừa qua chất lượng đào tạo của trường ngày càng cao, nên đã tạo được niềm 

tin ở  phụ huynh và học sinh trong địa bàn huyện Bắc Trà My. Năm qua trường 

THPT Bắc Trà My đã liên tục được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc 

trong công tác như: Tập thể lao động xuất sắc liên tục nhiều năm liền, được Bộ 

Giáo dục tặng cờ dẫn đầu khối THPT miền núi. 

          Những năm gần đây, nhà trường đã xây dựng được phong trào bồi dưỡng 

học sinh giỏi khá thành công. Cụ thể,  số lượng học sinh đạt danh hiệu học sinh 

giỏi cấp tỉnh, Huy chương vàng olympic ngày càng tăng nhờ đội ngũ giáo viên  có 

năng lực chuyên môn vững, tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng 

học sinh giỏi. 

Đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với chất lượng giáo dục, 

đội ngũ sư phạm trường THPT Bắc Trà My luôn nhiệt tình và tâm huyết với nghề 

nghiệp, áp dụng công nghệ thông tin và cải tiến phương pháp giảng dạy góp phần 

nâng cao chất lượng dạy và học. Trang bị đầy đủ trang thiết bị giảng dạy và nâng 

cao thể chất. Đào tạo các thế hệ học sinh thành đạt, góp phần xây dựng và phát 

triển nền giáo dục của đất nước. 

 - Học lực qua các năm  

 - Số lượng học sinh DTTS chiếm gần 50%. 

 3. Cơ sở vật chất : 

-Tổng diện tích nhà trường 

  Chỉ danh 
Số 

lượng 

Diện tích/ Qui cách kỹ thuật/ Công 

năng 

1. Khối hiệu bộ 

1.1. Phòng Hiệu trưởng  01 24 m2 / phòng, nhà xây cấp 2 

1.2. Phòng  Đoàn  01 24 m2 / phòng, nhà xây cấp 2 

1.3. Phòng Truyền thống 01 24 m2 / phòng, nhà xây cấp 2 

1.4.Phòng  Phó Hiệu trưởng  02 24 m2 / phòng, nhà xây cấp 2 
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1.5. Phòng Bộ môn Ngữ văn 01 24 m2 / phòng, nhà xây cấp 2 

1.6. Phòng Bộ môn Toán -Tin 01 24 m2 / phòng, nhà xây cấp 2 

1.7. Phòng Thư viện 01 48 m2 / phòng, nhà xây cấp 2 

1.8. Phòng Kế Toán 02 24 m2 / phòng, nhà xây cấp 2 

1.9. Phòng Hội đồng GV 01 96 m2 / phòng, nhà xây cấp 2 

1.10. Phòng Văn thư – Giáo vụ 01 24 m2  / phòng,nhà xây cấp 2 

1.11. Phòng Y tế 01 24 m2   / phòng, nhà xây cấp  2 

1.12. Phòng Kho 01 10 m2   / phòng, nhà xây cấp  2 

1.13. Nhà vệ sinh CB-GV-NV 01 35 m2   / phòng, nhà xây cấp  4 

2. Khối phòng học – Thí nghiệm –thực hành 

2.1. Phòng học 16 48 m2    / phòng, nhà xây cấp 3 

2.2. Phòng thực hành tin  02 48 m2   / phòng, nhà xây cấp 3 

2.3. Phòng TN Lý 01 60 m2 / phòng, nhà xây cấp 3 

2.4. Phòng chuẩn bị Lý 01 24 m2 / phòng, nhà xây cấp 3 

2.5. Phòng TN Hóa 01 60 m2 / phòng, nhà xây cấp 3 

2.6. Phòng chuẩn bị Hoá 01 24 m2 / phòng, nhà xây cấp 3 

2.7. Phòng TN Sinh 01 60 m2 / phòng, nhà xây cấp 3 

2.8. Phòng chuẩn bị Sinh 01 24 m2 / phòng, nhà xây cấp 3 

2.9. Phòng Lab 0 0 

2.10. Phòng nghỉ GV 1 0 

2.11. Phòng công đoàn -CB 0 0 

2.12. Phòng nghe nhìn 0 0 

3. Khối nhà phục vụ HS-CB-GV-NV 

3.1. Nhà xe học sinh 01 192m2 

3.2. Nhà vệ sinh học sinh 01 60 m2 

3.3. Nhà nội trú học sinh 10 24 m2 / phòng, nhà xây cấp 3 

3.4. Nhà xe CB-GV-NV 01 96 m2 

3.5. Nhà công vụ giáo viên 04 24 m2 / phòng, nhà xây cấp 4 

  III. Điểm mạnh – hạn chế 

  1. Điểm mạnh  

1.1. Công tác quản lý và điều hành của Ban giám hiệu. 

- Ban giám hiệu là một tập thể đoàn kết, trẻ năng động, nhiệt tình trong công 

tác, sáng tạo. Trong công tác chỉ đạo, điều hành luôn chủ động có kế hoạch cụ thể, 

dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

- Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. 

Khi thực hiện luôn chủ động điều chỉnh kế hoạch kịp thời sát với thực tế. Được sự 

tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và cha mẹ học sinh nhà trường.  

1..2 Đội ngũ giáo viên, nhân viên. 

- Là một tập thể đoàn kết, nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với 

nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp 

vụ sư phạm đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. 
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- Trong công tác chấp hành tốt kỷ luật lao động, qui chế chuyên môn. Năng 

động, sáng tạo có tinh thần chia sẻ và hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức đổi mới 

phương pháp giảng dạy theo phương châm " Dạy ít- Học nhiều". 

-Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn 

và kỹ năng sự phạm tốt, đáp ứng nhanh với nhu cầu đổi mới và hội nhập. 

Nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng. 

1.3. Chất lượng đào tạo. 

- Tỉ lệ học sinh giỏi, khá chiếm tỉ lệ cao, học sinh có hạnh kiểm tốt đạt cao 

và ổn định. 

- Công tác bồi dưỡng mũi nhọn được quan tâm đúng mức, có kết quả cao, 

ổn định. 

1.4. Cơ sở vật chất: 

- Cơ sở vật chất đã đáp ứng được yêu cầu tối thiểu trong việc dạy và học 

trong giai đoạn hiện nay. 

- Được quan tâm đầu tư của Sở GD&ĐT Quảng Nam và UBND tỉnh Quảng 

Nam những năm gần đây cơ sở vật chất được đầu tư, sửa chữa. 

1.5. Thành tích nổi bật. 

- Đã khẳng định được vị trí trong ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam, được học 

sinh và cha mẹ học sinh tin cậy. 

Trong những năm học gần đây nhà trường luôn đạt danh hiệu đơn vị tiên 

tiến và tiến tiến xuất sắc. Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, Công đoàn, Đoàn 

thanh niên luôn là lá cờ đầu của huyện và tỉnh. 

2. Điểm hạn chế. 

2.1. Việc tổ chức quản lý, điều hành của Ban giám hiệu 

- Chưa chủ động tuyển chọn được nhiều giáo viên, cán bộ có năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao. 

- Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn mang tính động viên, 

chưa thực chất, phân công công tác chưa thực sự phù hợp với năng lực, trình độ, 

khả năng của một số giáo viên. 

2.2. Đội ngũ giáo viên, công nhân viên 

- Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới 

giảng dạy, giáo dục học sinh, còn có tâm lý ngại đổi mới. 

- Trình độ ngoại ngữ còn thấp đây là trở ngại rất lớn trong việc tiếp cận 

những cái mới của khu vực và trên thế giới. 

Việc tự học, tự bồi dưỡng còn có nhiều hạn chế. Cập nhật thông tin, tri thức 

trên các phương tiện truyền thông còn yếu, đặc biệt là tìm kiếm trên mạng internet. 

2.3. Chất lượng học sinh 

Chất lượng chưa đồng đều, một bộ phận học sinh có ý thức kém trong học 

tập và rèn luyện. 

- Tỉ lệ học sinh đồng bào DTTS chiếm gần 50%. 

- Chất lượng đầu vào thấp, học sinh có nguy cơ bỏ học cao. 

2.4. Cơ sở vật chất. 

Chưa đồng bộ, Phòng học chính, phòng học bộ môn, bàn ghế chất lượng 

thấp, còn thiếu, sân chơi bãi tập chưa đầy đủ, chưa có nhà tập đa năng, chưa có nhà 

bộ môn, thư viện chưa đảm bảo. 
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IV. Thách thức 

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã 

hội trong thời kỳ hội nhập. 

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng 

được yêu cầu đổi mới giáo dục. 

- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo 

của cán bộ, giáo viên, công nhân viên. 

Các trường THPT trên địa bàn cũng không ngừng phát triển về quy mô, chất 

lượng tạo nên sự cạnh tranh lớn giữa các trường. 

V. Xác định các vấn đề ưu tiên 

- Đẩy mạnh nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức của đội ngũ cán bộ, giáo 

viên và nhân viên; giáo dục thái độ, động cơ học tập cho học sinh. 

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành của Ban 

giám hiệu theo hướng chuyên biệt hoá với sự phân công phụ trách các mảng công 

việc. Xây dựng nền nếp làm việc khoa học trong nhà trường. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên. 

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy 

năng lực, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh. 

- Tăng cường Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý. 

- Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công 

tác quản lý, giảng dạy. 

- Triển khai chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; tạo nhiều hoạt 

động giao lưu để học sinh có điều kiện thích ứng và hoà nhập. Tăng cường trao 

đổi, hợp tác và tư vấn nghề cho học sinh. 

- Quản lý nhà trường theo bộ tiêu chuẩn đánh giá trường phổ thông. 

- Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và đổi mới trong công tác 

giáo dục hướng nghiệp. 

III.   Đánh giá những mặt đạt được và những mặt chưa đạt được trong 

thực hiện chiến lược phát triển giáo dục những năm qua. 

  1. Mặt đạt được – nguyên nhân khách quan, chủ quan. 

- Giữ vững được hiệu quả đào tạo cao so với các trường trong khu vực miền 

núi (trên 95% học sinh tốt nghiệp THPT, có trên 30% học sinh  đậu đại học, cao 

đẳng). 

- Quy mô trường lớp ở mức độ vừa đủ để đáp ứng được nhu cầu học tập của 

học sinh trong khu vực, tạo được niềm tin từ phía phụ huynh và học sinh. 

- Cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư, sân trường có nhiều cây xanh, bóng 

mát; môi trường dạy học ngày càng được cải thiện; trang thiết bị đáp ứng được các 

yêu cầu cần thiết cho việc đổi mới phương pháp dạy học. 

- Tập thể CB-GV-NV đoàn kết, gắn bó với trường lớp, quan tâm đến học sinh; 

biết nỗ lực cố gắng đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng nhiều đến thực hành 

(Lý, Hoá, Sinh), hạn chế học chay, quan tâm đến phong trào xây dựng “Trường 

học thân thiện, học sinh tích cực”. 

-  Duy trì và phát triển tốt mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, 

tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Ban đại diện cha mẹ học 

sinh lớp phát huy vai trò và khả năng hoạt động theo Điều lệ quy định. 
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-  Minh bạch, công khai và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ; các nguồn 

thu chi được xây dựng chi tiết, cụ thể và thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ đề 

ra. Luôn đảm bảo tốt các nguyên tắc thu chi trên tinh thần tiết kiệm trong mua sắm, 

sửa chữa để tăng thu nhập cho đội ngũ. 

- Cán bộ quản lý, lực lượng nòng cốt chuyên môn của trường tận tâm, hết lòng 

vì sự nghiệp chung của trường, có ý thức cao trong việc đổi mới hoạt động nhà 

trường và tư duy trong dạy học. Nêu cao tinh thần “Dân chủ – kỷ cương – tình 

thương – trách nhiệm” 

2. Mặt chưa đạt được – Nguyên nhân khách quan, chủ quan. 

2.1. Chủ quan 

2.1.1. Về học sinh 

- Một số học sinh chưa có thói quen tự học, chưa tự chủ trong học tập, chưa 

có phương pháp học tập thích hợp; thường lấy học thêm bên ngoài để nâng cao kết 

quả học tập. 

- Hầu hết phụ huynh đều quan tâm đến việc học tập của con em nhưng cách 

thực hiện chưa đúng như: chưa xác định được năng lực thực sự của con em 

mình, cách giáo dục nuông chiều con cái quá mức làm kìm hãm sự phát triển các 

kỹ năng cần rèn luyện cho các em như: Tự chủ trong học tập, phát triển các kỹ 

năng sống, kỹ năng lãnh đạo... 

- Ý thúc học tập chưa cao, khả năng tiếp thu của học sinh còn chậm. 

2.1.2. Về lực lượng sư phạm: 

a Giáo viên: 

- Một số chưa thường xuyên quan tâm, chưa chủ động trong việc tiếp cận và 

sử dụng hay bổ sung hợp lý các phương tiện, trang thiết bị và công nghệ thông tin 

trong dạy học. 

- Tập trung vào việc hoàn thành chương trình hơn là sáng tạo, nhạy bén chú 

tâm vào phương pháp giảng dạy mới. 

- Chỉ tập trung vào truyền thụ kiến thức mà ít quan tâm giáo dục đạo đức học 

sinh, tư vấn, hỗ trợ các em học tập và rèn luyện nhân cách. 

- Ít có thời gian để điều chỉnh các kỹ năng cần thiết trong nghiệp vụ chuyên 

môn như: giao tiếp ứng xử, cẩn thận, kỹ lưỡng trong công việc, hợp tác, tiếp cận 

và tư vấn học sinh... 

- Yêu cầu giáo dục ngày càng cao, phải đáp ứng từng đối tượng học sinh, áp 

lực nhiều đối tượng học sinh khác nhau, nhất là học sinh đồng bào DTTS việc tiếp 

thu kiến thức còn hạn chế... nhưng khả năng đáp ứng của nhà trường để tái tạo sức 

lao động cho giáo viên còn hạn hẹp, không thể kịp với tốc độ phát triển của xã hội. 

b. Nhân viên: 

- Khả năng hợp tác, phối hợp trong công việc còn hạn chế vì mỗi người một 

chuyên môn riêng, nên chỉ phối hợp, giúp đỡ các công việc cụ thể đơn giản. 

- Nhân lực ít nhưng khối lượng công việc ngày càng nhiều. 

c. Cán bộ quản lý và cán bộ chủ chốt: 

- Thường chú tâm vào công việc cụ thể, hoàn thành kế hoạch đề ra; đôi khi 

chưa tích cực trong việc đào tạo hay tham dự các khóa huấn luyện để nâng cao kỹ 

năng lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý. 
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- Lực lượng tổ trưởng chuyên môn tuy vững tay nghề về chuyên môn nhưng 

còn nể nang, cả nể. Ít tổ chức các hoạt động để nâng cao khả năng làm việc theo 

nhóm trong tổ. 

2.1.3. Về cơ sở vật chất – trang thiết bị: 

- Chưa có đầy đủ các phòng bộ môn,nhà đa năng, hội trường, phòng bộ môn, 

thư viện …. 

- Trường chưa sửa chữa kịp thời các thiết bị dạy học, máy móc... 

- Các nguồn tài chính còn hạn hẹp nên tác động không ít đến hoạt động chung 

của trường cũng như sự vươn lên và phát triển bền vững. 

2.2. Khách quan: 

- Cơ chế tự quản, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhân sự, tài chính, kết quả 

hoạt động và cơ chế quản lý giáo dục chưa tương thích với nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Phần 2 

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

TRONG NĂM HỌC 2021-2022, GIAI ĐOẠN 2021-2025. 

 

A. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: 

1. Văn bản chỉ đạo: 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 

đáp ứng yêu 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; 

- Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc 

ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW 

ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI 

về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu 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; 

- Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kỉnh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

- Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 

của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trong điều kiện kỉnh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế; 

- Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo 

dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025; 

- Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh 

trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”; 
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- Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 

2025”; 

- Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non 

và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; 

- Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025”; 

- Chương trình hành động số 17-CT/TU ngày 12/10/2014 của Tỉnh ủy Bắc 

Kạn về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 

BCHTW Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu 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”; 

2.Sứ mệnh: “Tạo dựng môi trường học tập lành mạnh, nề nếp, kỷ cương, 

phát huy sáng tạo, năng lực tư duy và phát triển tài năng”. 

3. Tầm nhìn: “Trở thành một ngôi trường có chất lượng cao, đào tạo ra những 

con người mạnh khỏe về thể chất, mạnh mẽ về trí lực, có kỷ năng sống tốt, đáp ứng 

cho việc tiếp tục học lên cao; là  nơi học sinh lựa chọn để học tập và rèn luyện; nơi 

giáo viên, học sinh luôn có khát vọng vươn tới xuất sắc, thành đạt và hạnh phúc”. 

4.Giá trị cốt lõi : 

- Lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; 

- Lòng nhân ái, lòng tự trọng; 

-Tính đoàn kết, tính trung thực; 

- Sự hợp tác, tinh thần trách nhiệm; 

- Tính sáng tạo, khát vọng vươn lên; 

- Tính kiên trì 

- Năng động 

- Hòa nhập 

5. Phương châm hành động : “Dân chủ, thân thiện,  đổi mới, kỷ cương, 

chất lượng, nhân văn và bền vững” 

B. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 

I. Mục tiêu chung. 

1. Xây dựng lực lượng sư phạm vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ; thống 

nhất trong tư tưởng và hành động; tự tin, nhạy bén, linh hoạt trong giao tiếp, có 

tâm huyết với nghề, yêu mến ngôi trường mình đang công tác và đáp ứng được yêu 

cầu phát triển giáo dục của nhà trường. 

2. Nâng cao chất lượng học tập và hiệu quả học tập của học sinh trên các 

mặt “Đức – Trí – Thể – Mỹ ”; giáo dục học sinh các đức tính: trung thực, tự tin, có 

khát vọng vươn lên, nhạy bén thích nghi với môi trường; biết tôn trọng, biết lắng 

nghe và bày tỏ chính kiến của mình. 

3. Xây dựng môi trường sư phạm hiện đại, có đầy đủ cơ sở vật chất để phát 

triển các kỹ năng, năng khiếu cho học sinh; tạo lập môi trường thân thiện giữa thầy 

và trò, giữa nhà trường và cha mẹ học sinh. 
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4. Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, thúc đẩy địa 

phương phát triển nhanh, mạnh, bền vững  phù hợp với xu thế phát triển của đất 

nước và thời đại. 

II.Mục tiêu cụ thể. 

1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên 

-  Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên 

được đánh giá khá, giỏi trên 95%; 

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy tính, truy cập, 

khai thác có hiệu quả Cổng thông tin điện tử của Ngành và Website của nhà trường. 

- Sử dụng công nghệ thông tin có hiệu quả. 

 - 50% cán bộ quản lý có trình độ Thạc sỹ 

- Phấn đấu có 5 giáo viên có trình độ Thạc sĩ  

2. Học sinh                  

- Qui mô: Trường đạt loại  I 

- Chất lượng học tập: 

+ Trên 45% học lực khá, giỏi ; 

+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu <5%, học sinh kém dưới 0,5 %; 

+ Tỷ lệ học sinh khối 12 đậu tốt nghiệp: 90 % trở lên; 

+ Học sinh giỏi cấp tỉnh tăng số lượng qua từng năm học: nhất bảng khối 

miền núi. 

- Chất lượng hạnh kiểm: trên 95% hạnh kiểm khá, tốt 

- Tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 3%. 

- Tăng cường hoạt động hiệu quả của tổ tư vấn học sinh. Không để xảy ra 

tình trạng bạo lực học đường. 

3. Cơ sở vật chất 

- Gia cố hàng rào, cổng ngõ cả điểm trường chính và khu nội trú học sinh 

DTTS 

- Tăng cường CSVC cho các phòng bộ môn, phòng làm việc đảm bảo đạt 

yêu cầu phục vụ công tác sinh hoạt chuyên môn. 

- Thay thế bàn ghế học sinh đúng theo quy định chuẩn ....(hoàn thành năm 

2021 -2022); 

- Tăng cường 18 máy chiếu, ti vi... phục vụ dạy học (mỗi năm tăng cường 

3-4 máy chiếu); 

- Thay thế phòng tin học mới ....(hoàn thành năm 2021-2022); 

  - Hằng năm mua sắm các thiết bị dạy học như: Bản đồ, thiết bị thị nghiệm, 

thực hành…. đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy. 

C. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC 

I. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm 

tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. 

- Đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, phát huy 

tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác, thực hiện tốt dạy học môn tự chọn, tăng 

thực hành, rèn luyện khả năng tự học cho học sinh. 

- Chú trọng dạy học tích hợp, kiến thức liên môn. 

II. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng 

và phát triển đội ngũ. 
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- Tạo điều kiện, động viên GV có năng lực học sau đại học; 

- Tổ chức cho nhân viên tự đăng ký các chủ đề tự học, tự nghiên cứu. 

III. Xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học theo 

hướng đa dạng hóa và hiện đại hóa. 

- Tập trung chỉnh sửa CSVC, đầu tư trang thiết bị, từng bước hoàn thiện 

phòng học bộ môn. 

- Lập dự án đề nghị các cấp quan tâm xây dựng thêm phòng bộ môn, thư 

viện… đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện nhà trường. 

IV. Nâng cao chất lượng quản lý toàn diện nhà trường bằng công nghệ 

thông tin. 

- Đẩy mạnh tin học hoá tất cả hoạt động của nhà trường. 

- Tìm kiếm các phần mềm mới thay thế các phần mềm củ còn hạn chế. Thực 

hiện tin học hóa trong lĩnh vực hành chính. 

V. Thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục, huy động nguồn lực tài 

chính, xã hội hóa giáo dục. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục,phát huy nguồn lực huy động từ các mạnh 

thường quân là cựu học sinh của nhà trường; 

- Tìm đối tác liên kết giáo dục phù hợp với pháp luật và thực tiễn giáo dục. 

VI. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình – xã hội, tăng 

cường giao lưu. 

- Tiếp tục hoàn thiện quy chế phối hợp giữa ban đại diện CMHS và nhà 

trường trong thông tin giáo dục, quản lý học sinh, khen thưởng và xử lí kỉ luật học 

sinh, kịp thời xử lý trường hợp học sinh vi phạm nội quy, quy định của nhà 

trường.                         

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức theo dõi, kiểm tra đánh giá việc thực hiện: 

Để chiến lược phát triển nhà trường trở thành hiện thực đòi hỏi phải có sự 

đồng tâm, nhất trí của tập thể sư phạm nhà trường để tạo nên sức mạnh tổng hợp; 

mặt khác việc tổ chức hoạt động phải hết sức chu đáo, cởi mở, nhanh chóng thích 

nghi với những thay đổi, những tác động từ bên ngoài với nguồn lực bên trong để 

cơ cấu hoạt động được điều chỉnh linh hoạt, không bị xơ cứng nhằm đạt được hiệu 

quả cao trong quá trình phát triển. 

1.1. Tổ chức: 

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch chiến lược gồm: Bí thư chi bộ, 

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Thư ký hội đồng, Bí thư chi 

đoàn giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn. 

Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành triển khai việc thực hiện 

KHCL theo chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên. 

Hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động và Ban chỉ đạo có trách 

nhiệm điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn triển khai thực hiện sát 

với tình hình thực tế của nhà trường. 

1.2. Phổ biến kế hoạch chiến lược: 

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi đến toàn thể CB – GV – NV, 

cơ quan chủ quản, phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm 

đến nhà trường. 
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1.3. Lộ trình thực hiện: 2 giai đoạn 

b) Giai đoạn 1: Từ năm 2021 – 2023. 

c) Giai đoạn 2: Từ năm 2023 – 2025. 

1.4. Nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo: 

1.4.1. Hiệu trưởng – chủ tịch HĐT:       

Trưởng ban chịu trách nhiệm điều hành, lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện. 

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược đến từng Cán bộ, giáo viên và 

nhân viên nhà trường. 

Tổ chức kiểm tra và đánh giá thực hiện Kế hoạch từng năm học. 

Theo dõi chỉ đạo kiểm tra đánh giá các mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp 

vụ; phụ trách chỉ đạo nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên; 

chỉ đạo xây dựng tính chuyên nghiệp trong hoạt động của tổ bộ môn; xây dựng kế 

hoạch phụ đạo học sinh yếu. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo học sinh giỏi, theo 

dõi đôn đốc thực hiện; tổ chức các hội thảo chuyên đề cho các môn chọn. Tham 

mưu kế hoạch tổ chức và tham gia các cuộc thi như : KHKT, học sinh giỏi, Giáo 

viên giỏi… 

1.4.2. Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động học sinh, cơ sở vật chất: 

Phó ban, chỉ đạo hoạt động xây dựng nhân cách học sinh, hoạt động ngoài 

giờ lên lớp, hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng kế hoạch 

rèn luyện hạnh kiểm cho học sinh; chỉ đạo hoạt động phối hợp giữa giáo viên chủ 

nhiệm với cha mẹ học sinh. 

Chỉ đạo kiểm tra, sửa chữa bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; chỉ 

đạo thực hiện đổi mới các quy trình hoạt động hành chính; chỉ đạo xây dựng tính 

chuyên nghiệp trong hoạt động của nhân viên. 

1.4.3. Thư ký Hội đồng: 

Hỗ trợ các phó ban để nắm tình hình thực hiện; theo dõi, tổng hợp, tham 

mưu đề xuất các ý kiến và ghi nhận các nội dung trong các buổi họp rút kinh nghiệm 

từ các bộ phận thành viên. Tóm lược các nội dung cần thiết để thông báo trong 

toàn hội đồng. 

1.4.4. Chủ tịch Công đoàn: 

- Chỉ đạo hoạt động của các tổ trưởng công đoàn, vận động xây dựng đạo 

đức lối sống, theo dõi và tổng hợp phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên và 

nhân viên. Chú trọng vào hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 

tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. 

- Làm công tác tư tưởng theo dõi động viên cán bộ, công chức khắc phục 

khó khăn trong đó coi trọng yếu tố tâm lý để tạo động lực làm việc trong giáo viên, 

tổ chức các hoạt động kiểm tra đánh giá theo các tiêu chí đã đề ra. 

- Động viên cán bộ - giáo viên nhân viên tự học nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ. 

1.4.5. Ban chấp hành đoàn trường – tổ Thể dục –Quốc phòng: 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ 

học sinh để có các chương trình huấn luyện kỹ năng sống, trò chơi dân gian, trò 

chơi khoa học; thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ Tin học, câu lạc bộ 

tiếng Anh; câu lạc bộ kỹ năng mềm; đội, nhóm văn nghệ...Duy trì và phát triển các 

hoạt động văn nghệ, Thể dục thể thao hằng năm của trường. 
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- Phát hiện và xây dựng lực lượng nòng cốt từ các chi đoàn lớp để xây dựng 

phong trào: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện tốt công tác thông 

tin tuyên truyền, thu nhận và xử lý các thông tin phản hồi từ học sinh. 

1.4.6. Tổ trưởng chuyên môn: 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, chú trọng các biện pháp để khắc phục 

các tồn tại của tổ; tổ chức phân công hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ trong tổ, các 

hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, hỗ trợ sử dụng các phương tiện, thiết  bị 

dạy học...  

- Kiểm tra đánh giá, xếp loại, rút kinh nghiệm các hoạt động của tổ bộ môn. 

Khắc phục sự chênh lệch về kinh nghiệm và sức sáng tạo trong hai thế hệ giáo viên 

lớn tuổi và trẻ tuổi thông qua các buổi sinh hoạt tổ, thao giảng, tiết dạy tốt. 

1.4.7. Tổ Văn phòng: 

-Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, chú trọng các biện pháp để khắc phục 

các tồn tại của tổ;  

- Phối hợp và tổ chức phân công cán bộ nhân viên; sử dụng các phương tiện, 

thiết bị cho khâu quản lý hồ sơ, sổ sách, sách giáo khoa hợp lý, khoa học; 

- Kiểm tra đánh giá xếp loại, rút kinh nghiệm từng bộ phận kịp thời, chính 

xác, kịp tiến độ công việc chung của trường. 

1.4.8. Tổ trưởng công đoàn: 

- Phối hợp với tổ trưởng bộ môn thường xuyên vận động đồng nghiệp tích 

cực đổi mới phương pháp giảng dạy; mạnh dạn đề xuất các yêu cầu cần khắc phục, 

đề xuất khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong tổ. 

1.4.9. Giáo viên chủ nhiệm: 

- Xây dựng phong trào thi đua tại lớp, tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ 

năng cho học sinh;  

- Quan tâm chú ý đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên 

thăm hỏi, đề xuất nhà trường cấp học bổng cho những học sinh nghèo, vượt khó 

trong học tập và rèn luyện... 

2. Phương thức kiểm tra, đánh giá: 

Dựa trên các văn bản pháp quy hiện hành, cập nhật những văn bản mới theo 

từng thời điểm để kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động của trường cho đúng 

hướng. Cụ thể: 

- Các văn bản của ngành Giáo dục và Đào tạo về cuộc vận động “Hai không” 

với 4nội dung. 

- Các tiêu chí kiểm định chất lượng trường trung học phổ thông. 

- Chiến lược phát triển ngành giáo dục từ nay đến 2023. 

- Điều lệ trường phổ thông. 

- Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011của Bộ Giáo 

Dục và Đào Tạo về đánh giá xếp loại học sinh trung học (Sửa đổi bởi thông tư 

26/2020/TT-BGDĐT). 

- Các văn bản về xây dựng trường chuẩn quốc gia, các quy chuẩn về phòng 

học bộ môn. 

- Các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Nam về kế hoạch năm học. 

Biện pháp thực hiện: 
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- Trong hai năm đầu: Dựa vào đánh giá của cá nhân, tập thể nhận xét. Những 

năm học sau thực hiện việc xét duyệt để điều chỉnh kế hoạch chiến lược theo định 

hướng phát triển của nhà trường. 

- Trên cơ sở tự đánh giá, Ban chỉ đạo phân công kiểm tra, đối chiếu với hoạt 

động thực tế để có kết luận và rút kinh nghiệm. 

- Sau hai năm thực hiện: Hình thành quy trình đánh giá, kiểm tra đúng mực 

để nâng cao chất lượng hoạt động. 

- Mỗi năm học thực hiện đánh giá đổi mới hoạt động nhà trường một lần vào 

cuối học kỳ2. 

3. Các hoạt động để làm cơ sở kiểm định chất lượng và hiệu quả: 

3.1. Đối với học sinh: 

- Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh cuối năm để đánh giá; 

- Căn cứ kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông, trúng tuyển đại học, cao 

đẳng và các giải thưởng học sinh giỏi đạt được để đánh giá. 

- Các hoạt động dành cho cá nhân và tập thể lớp được xem xét mỗi năm để 

đánh giá, xác định, kiểm tra lại kết quả thực hiện. 

- Duy trì và có biện pháp hỗ trợ các câu lạc bộ hoạt động cho hiệu quả. 

- Mỗi chi đoàn lớp thực hiện một công trình thanh niên về môi trường sư 

phạm. 

- Phát huy các trò chơi dân gian, trò chơi khoa học, các hoạt động văn thể 

mỹ được quan tâm đầu tư và tạo điều kiện hoạt động. 

3.2. Đối với tập thể CB-GV-NV: 

- Các hoạt động thực tiễn của giáo viên trong suốt năm học: hội giảng, thao 

giảng, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. 

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của tổ bộ môn, của nhà trường. 

- Tham gia các hoạt động phong trào của các đoàn thể công đoàn, đoàn thanh 

nhien nhà trường. 

- Kết quả học tập của các lớp được phân công phụ trách. 

- Căn cứ kết quả thi đua cuối năm học làm cơ sở để đánh giá. 

  Trên đây là chiến lược phát triển nhà trường năm học 2021-2022 và  giai 

đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó đề nghị các bộ phận đoàn thể , các tổ chuyên môn 

và cán bộ GV-NV trong nhà trường căn cứ chiến lược xây dựng kế hoạch của bộ 

phận mình để tổ chức thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu do kế hoạch chiến lực đã đề 

ra. 
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