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Thực hiện Công văn số 157-CV/HU, ngày 09/4/2021 của Huyện ủy Nghi 

Xuân về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 

của Bộ Chính trị khoá X “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố 

kết quả giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh 

sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”(sau đây gọi là Chỉ thị số 10-

CT/TW), Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khoá X với các nội 

dung như sau:   

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm chung 

Nghi Xuân là một huyện đồng bằng ven biển có xen kẽ đồi núi, nằm ở 

phía bắc tỉnh Hà Tĩnh; phía Tây Nam giáp thị xã Hồng Lĩnh, phía Nam giáp 

huyện Can Lộc và huyện Lộc Hà, phía Bắc giáp thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc 

(tỉnh Nghệ An), phía Tây Bắc giáp huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh, 

phía Đông giáp biển Đông.  

Huyện Nghi Xuân hiện nay có 15 xã và 2 thị trấn,có diện tích tự nhiên là 

222,5 km
2
, dân số hơn 97 ngàn người. 

1.1. Về văn hoá 

Nghi Xuân từ xưa tới nay được xem là vùng "địa linh nhân kiệt" với bề 

dày truyền thống lịch sử, văn hoá. Nghi Xuân là quê hương của tác giả “Truyện 

Kiều”, Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hoá thế giới cùng dòng họ 

Nguyễn Tiên Điền nức danh khoa bảng, là quê hương của Tướng công, nhà thơ 

Nguyễn Công Trứ. Nghi Xuân là vùng đất có rất nhiều di tích văn hoá; 1 di tích 

quốc gia đặc biệt, hàng trăm di tích văn hoá cấp tỉnh và cấp quốc gia: Khu lưu 

niệm Nguyễn Du, tướng công Nguyễn Công Trứ, Đình Hội Thống, Đền huyện, 

Đền Củi, chùa Thanh Lương, chùa Phong Phạn, chùa Đà Liễu,… Các giá trị văn 

hoá  phi vật thể truyền thống của quê hương như: Ca Trù, Trò kiều, Dân ca Ví, 

Giặm Nghệ Tĩnh được bảo tồn và phát  huy, trở thành những giá trị văn hoá đặc 

trưng của Nghi Xuân. 

1.2. Về kinh tế, chính trị 

Vốn là một huyện nghèo, thuần nông nhưng hiện nay Nghi Xuân đang nỗ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Can_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%99c_H%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nghi_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng


2 

 

lực để chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng CN-TTCN gắn với 

thương mại - dịch vụ. Toàn huyện có trên 340 mô hình kinh tế có thu nhập trên 

100 triệu đồng mỗi năm, trong đó trên 50 mô hình có doanh thu trên 1 tỷ đồng. 

Huyện cũng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển 

mô hình nuôi trồng thủy hải sản với gần 800 ha nuôi trồng thủy sản. Giá trị nuôi 

trồng và đánh bắt thủy sản hàng năm ước đạt gần 500 tỷ đồng.Tốc độ tăng 

trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 13,25%/năm. Nghi Xuân là huyện đầu 

tiên trong tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng công nhận là huyện đạt chuẩn Nông 

thôn mới vào năm 2018 

1.3. Về giáo dục và đào tạo 

Hiện nay, toàn huyện có 48 trường gồm mầm non, phổ thông và 01 Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên. Trong đó mầm non có 17 

trường công lập, 198 lớp; Tiểu học có 17 trường, 303 lớp; THCS có 11 trường, 

184 lớp (trong đó có 01 trường TH&THCS). Trong những năm qua, thực hiện 

Quyết định 2286/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về quy 

hoạch hệ thống trường Mầm non và phổ thông đến năm 2020; Quyết định số 

1484/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt Đề án 

“Sắp xếp hệ thống trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo”, huyện Nghi Xuân đã triển khai thực hiện đảm bảo kế 

hoạch. Đến nay mạng lưới, quy mô trường lớp cơ bản đảm bảo ổn định, tạo điều 

kiện thuận lợi cho học sinh học tập. Cùng với việc xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh, 100% các trường học đã được quy hoạch, trên cơ sở đó xây dựng 

cơ sở vật chất hợp lý theo hướng kiên cố, nhiều cấp học có số trường học đạt 

chuẩn quốc gia cao như THCS tỷ lệ 100%, Tiểu học tỷ lệ 94%. 

2. Thuận lợi  

Sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung cũng như công tác phổ cập giáo dục 

nói riêng luôn luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và đảng uỷ, chính quyền các địa phương. 

Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý hàng năm được nâng cao chất lượng. 

Công tác quản lý giáo dục được cải tiến và đạt được những kết quả. Việc đổi 

mới phương pháp dạy học đã được đẩy mạnh trong các nhà trường nên chất 

lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. 

Nhận thức của cán bộ, nhân dân về tầm quan trọng của giáo dục trong sự 

phát triển kinh tế xã hội đã được nâng cao. Nhu cầu học tập của nhân dân ngày 

càng tăng. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo cơ hội thuận lợi cho việc 

nâng cao nhận thức của nhân dân, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, 

cảnh quan của các nhà trường. 

3. Khó khăn   

Một số địa phương kinh tế vẫn đang còn gặp khó khăn. Ngân sách địa 

phương còn hạn hẹp, khả năng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học hạn chế.  

Hệ thống trường dạy nghề, các loại hình giáo dục không chính quy chưa 

được quan tâm đúng mức. Nhận thức về đào tạo nghề và trung học chuyên 
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nghiệp cho đối tượng 18-21 tuổi chưa được phụ huynh quan tâm đúng mức. Số 

người trong độ tuổi phổ cập THCS, phải đi làm ăn xa để kiếm sống chiếm tỷ lệ 

đáng kể.  

Đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học 

thiếu nhiều thiếu so với định biên quy định; giáo viên THCS không đồng bộ 

Phần mềm phổ cập có một số năm chưa thật đảm bảo, cập nhật số liệu 

thống kê chưa chính xác. 

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 10-CT/TW 

1. Quá trình ban hành các văn bản triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW 

Sau khi có Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X, Nghị quyết số 

05-NQ/TU, ngày 20/12/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển, 

nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp 

theo”; Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND, ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành về Phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 

2015 và những năm tiếp theo, Huyện ủy Nghi Xuân ban hành Chỉ thị số 04-

CT/HU ngày 24/8/2012 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc sáp nhập các 

cơ sở giáo dục; Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX, Kỳ họp thứ 2 đã ban hành 

Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 21/7/2011 về nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội huyện 05 năm 2011- 2015. Ủy ban nhân dân huyện ban hành 26 văn 

bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (có 

phụ lục kèm theo). 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Nghi Xuân (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

phổ cập giáo dục - xóa mù chữ) ban hành 16 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công 

tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ (có phụ lục kèm theo); chủ động phối hợp 

các phòng, ban cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành cơ chế, 

chính sách và chỉ đạo UBND xã, thị trấn và các trường học thực hiện công tác 

phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, duy trì bền vững phổ cập giáo dục tiểu 

học và phổ cập trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học 

cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn 

2. Công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW 

Công tác kiểm tra, đôn đốc được quan tâm, xem đây là một trong những 

giải pháp quan trọng đảm bảo tiến độ và chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù 

chữ, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Hàng năm Ban Chỉ đạo phổ cập 

giáo dục - xóa mù chữ đã thành lập đoàn kiểm tra đánh giá thực trạng phổ cập 

các cấp tại các xã, thị trấn; tư vấn nghiệp vụ chuyên môn cho các đơn vị; kiểm 

tra, đánh giá, công nhận phổ cập giáo dục - xóa mù chữ xã, thị trấn. Phòng Giáo 

dục và Đào tạo chủ động lồng ghép nội dung kiểm tra phổ cập giáo dục - xóa mù 

chữ với việc kiểm tra chuyên môn, kiểm tra thi đua tại các đơn vị, từng bước 

khắc phục hạn chế, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW. 

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị, 

nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và 

toàn xã hội đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nói chung và 
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công tác phổ cập giáo dục, phân luồng học sinh, xóa mù chữ được nâng lên rõ 

rệt. Huyện Nghi Xuân là một trong những đơn vị đạt kết quả cao về phổ cập 

giáo dục - xóa mù chữ, năm 2016 được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học  mức 

độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỦA CHỈ 

THỊ SỐ 10-CT/TW 

1. Nhiệm vụ và giải pháp thứ nhất: Công tác phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ em 5 tuổi (PCGDMNTE5T)     

1.1. Kết quả đạt được 

Công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi đạt được kết quả tích 

cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trên địa bàn toàn huyện. 

Công tác tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lợi ích của phổ cập 

giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi được đẩy mạnh, tạo được sự đồng tình, hưởng 

ứng, tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và toàn xã hội.  

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn 

Bộ chuẩn trẻ em 5 tuổi theo quy định tại thông tư số 23/2010/TT- BGDĐT ngày 

22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đúng mục đích, hỗ 

trợ thực hiện chương trình giáo  dục mầm non, nâng cao chất lượng chăm sóc 

giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho 100% trẻ em 5 tuổi vào lớp 1; số lớp 5 tuổi được 

đánh giá theo bộ chuẩn phát triển hàng năm đạt tỷ lệ 100%. Sau mỗi chủ đề thực 

hiện đánh giá cho từng cá nhân trẻ về các chỉ số một cách đúng thực chất. 

Khuyến khích huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường, nâng cao chất lượng chăm 

sóc dinh dưỡng, giáo dục cho trẻ, có chế độ chăm sóc riêng trẻ ốm, trẻ suy dinh 

dưỡng, đảm bảo 100% trẻ an toàn về thể chất và tâm lý.... Giai đoạn 2011 - 

2020, tỷ lệ huy động trẻ đến trường tăng khá so với năm 2011 mẫu giáo: từ 92% 

lên 95%; trẻ 5 tuổi từ 97% lên 100%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm đáng kể, từ 

năm 2011 đến 2020, giảm 11,4% xuống 2,3% đối với thể nhẹ cân; giảm 11,9% 

xuống 3,6% đối với thể thấp còi, nâng số trẻ phát triển cân nặng bình thường 

hàng năm từ 95-96,5%. 

  Đội ngũ giáo viên cơ bản đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu 

cầu của giáo dục mầm non. Quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách cho giáo 

viên mầm non; tạo điều kiện cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ; chú trọng sắp xếp, bố trí 

giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng dạy các lớp 5 tuổi. Hiện nay 

toàn huyện có 455 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó: quản lý 47;  

giáo viên 392;  Nhân viên 117 (gồm kế toán 16; nhân viên nấu ăn 101). Tổng số 

giáo viên dạy lớp 5 tuổi là 124. Đạt trên chuẩn 124/124, tỷ lệ 100%. Số giáo 

viên dạy 5 tuổi  biên chế là 124/124, tỷ lệ 100%. Thực hiện bố trí giáo viên 

giảng dạy đảm bảo tỷ lệ 2 giáo viên/lớp. Tổng số giáo viên xếp loại theo chuẩn 

nghề nghiệp loại Tốt  69/360 giáo viên, tỷ lệ 19,2%; loại Khá: 234/360 giáo 

viên, tỷ lệ 65%; loại Đạt: 57/360 giáo viên, tỷ lệ 15,8%. 
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Công tác quy hoạch trường, lớp cơ bản hoàn thành theo lộ trình đề ra, quy 

mô trường, lớp ngày càng tăng. Đến nay có 17 trường mầm non công lập của 17 

xã, thị trấn (năm 2011 có 12/21trường công lập), 01 trường ngoài công lập; 09 

trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 6 trường đạt chuẩn quốc gia 

mức độ 2.  

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư, ưu tiên nguồn vốn 

hỗ trợ từ các chương trình, dự án quốc gia, các tổ chức quốc tế và xã hội hoá 

giáo dục. Nhiều địa phương chủ động bố trí ngân sách cho công tác phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Kết quả hiện này có 221 phòng học; 84 phòng 

chức năng; 44 phòng hành chính, quản trị; 23 bếp ăn một chiều và 100% bếp ăn 

được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; 192 công trình vệ sinh; 23 

công trình nước sạch; 181 bộ thiết bị dạy học trong lớp đạt chuẩn; 24 bộ đồ chơi 

ngoài trời đạt chuẩn. Phòng học trẻ 5 tuổi có 62 phòng học, trong đó phòng học 

kiên cố có phòng ngủ liền kề, có nhà vệ sinh khép kín, có hiên chơi trước và sau 

theo quy định tại Điều lệ trường mầm non là 62 phòng. 100% lớp có đủ bộ thiết 

bị dạy học tối thiểu. Các trường mầm non đã chú trọng xây dựng sân trường 

xanh, sạch, đẹp và an toàn thân thiện cho trẻ hoạt động.   

Năm 2013, Nghi Xuân hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 

5 tuổi và trong thời gian qua đã tập trung duy trì bền vững, nâng cao chất lượng 

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. 

1.2. Khó khăn, hạn chế  

Một số địa phương kinh tế vẫn đang còn khó khăn. Ngân sách địa phương 

còn hạn hẹp, khả năng đầu tư cho cơ sở vật chất các trường hạn chế. Tỷ lệ 

trường đạt chuẩn Quốc gia chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của 

xã hội.  

Đời sống nhân dân còn khó khăn, nhất là một bộ phận dân cư khá đông ở 

vùng bãi ngang ven biển làm nghề sông nước, phải đi đánh bắt xa bờ hoặc làm 

ăn xa gửi lại con em cho ông bà, cậu dì hoặc người thân nuôi hộ nên sự quan 

tâm không được chu đáo, có một số phụ huynh chuyển con đi, đến học tại 

trường thất thường nên trong quá trình điều tra, nhập và xử lý mềm ở một số 

trường còn gặp phải một số khó khăn nhất định. 

 Đội ngũ giáo viên còn thiếu so với nhu cầu học tập của các trẻ mầm non.       

2. Nhiệm vụ và giải pháp thứ hai: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

(PCGDTH) và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS) 

2.1. Kết quả đạt được 

Nghi Xuân đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ khá sớm 

(năm 1992), đến năm 2002 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và 

phổ cập giáo dục THCS. Phát huy kết quả đạt được, nhất là sau khi Bộ Chính trị 

ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW; đối chiếu các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tại 

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/3/2016 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ 
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tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, huyện Nghi 

Xuân cơ bản đạt và vượt tiêu chuẩn (theo mức độ đã được công nhận). Cụ thể 

như sau:   

a) Phổ cập giáo dục tiểu học đến năm 2020 

- Tiêu chuẩn về học sinh:  

+ Trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 1948, tỷ lệ 100% 

+ Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 1399, tỷ lệ 99,08% 

+ Trẻ 11 tuổi đang học ở TH: 13, tỷ lệ 0,92% 

+ Trẻ đến 14 tuổi HTCTTH:  5737, tỷ lệ 99,67% 

+ Trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục: 94 

+ Số lượng học sinh bỏ học: 0 

+ Số học sinh học 9-10 buổi /tuần: 9234/9234, tỷ lệ 100%. 

+ Có 3474/9234 em học sinh tiểu học tham gia bán trú, đạt tỷ lệ 37,6%. 

- Tiêu chuẩn về đội ngũ giáo viên: 

+ Tổng số giáo viên: 376, tỷ lệ 1,24 GV/lớp. 

+ Số giáo viên đạt chuẩn: 318, tỷ lệ 84,5%. 

+ Số giáo viên chưa đạt chuẩn: 58, tỷ lệ 15,5%.  

+ Đủ giáo viên chuyên biệt để dạy các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, 

Tin học, Ngoại ngữ.  

- Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất: 

+ Có 307 phòng học (242 phòng kiên cố đạt chuẩn, 65 phòng kiên cố 

những chưa đủ diện tích), tỷ lệ 1,01 phòng/lớp. 

+ Có 23 phòng hiệu bộ; 80 phòng bộ môn; 22 thư viện; 19 nhà đa chức 

năng; 22 nhà ăn bán trú. 

+ 100% trường học có sân chơi, sân tập với tổng diện tích sân chơi, sân 

tập chiếm 65% trở lên diện tích mặt bằng của trường; hầu hết các đơn vị có đồ 

chơi, thiết bị vận động cho học sinh, đảm bảo điều kiện cho học sinh vui chơi và 

tập luyện an toàn. 100% đơn vị bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả các phòng học 

chức năng, phòng học bộ môn. 

+ Có 16/17 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ  94%, trong đó có 5 trường đạt 

mức độ 1 và 11 trường đạt mức độ 2. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 

tăng 56% so với năm 2011. 

Năm 2016, huyện Nghi Xuân có 100% xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục 

tiểu học mức độ 3, được Bộ Giáo dục và Đào tặng bằng khen về hoàn thành phổ 

cập giáo dục tiểu học. Trong thời gia qua huyện có nhiều giải pháp để duy trì 

bền vững phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Việc hoàn thành phổ cập giáo dục 

tiểu học mức độ 3 góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, 

tạo cơ sở vững chắc cho phổ cập giáo dục THCS. 

b) Phổ cập giáo dục trung học cơ sở đến năm 2020 
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- Về tiêu chuẩn học sinh:    

+ Tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6: 5877, tỷ lệ 

99,53%. 

+ Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS: 1564, tỷ lệ 98.61%. 

+ Tổng số đối tượng 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS: 5.389, tỷ lệ 

97,38%. 

+ Tổng số thanh thiếu niên 15-18 tuổi đã, đang học chương trình GDPT 

hoặc GDTX cấp THPT hoặc GDNN: 5.288, tỷ lệ 95,55%. 

+ Tổng số thanh thiếu niên khuyết tật được tiếp cận GD: 63, tỷ lệ 100%. 

- Tiêu chuẩn về đội ngũ giáo viên: 

+ Tổng số giáo viên: 352 giáo viên. 

+ Số giáo viên đạt chuẩn: 327, tỷ lệ 92,8%.  

+ Số giáo viên chưa đạt chuẩn: 25 tỷ lệ 7,2%.  

 - Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất: 

+  Số phòng học kiên cố: 192. 

+ Số phòng chức năng:  11 phòng hiệu trưởng; 12 phòng phó hiệu trưởng; 

11 văn phòng; 10 phòng Y tế; 30 phòng họp; 11 thư viện: 11; 39 phòng thí 

nghiệm 

+ Công trình vệ sinh: 15 công trình vệ sinh giáo viên; 19 công trình vệ 

sinh học sinh 

+ Hệ thống sân chơi: 16 sân chơi, tổng diện tích 27.560 m
2
 

+ Bãi tập: 11 bãi tập, tổng diện tích 83.658 m
2
 

+ 11/11 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc 

gia mức độ 2. Trường chuẩn quốc gia tăng 75% trường so với năm 2011. 

Năm 2016, huyện Nghi Xuân có 100% xã thị trấn đạt phổ cập giáo dục 

THCS mức độ 3, từ đó đến nay duy trì 100% xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục 

THCS mức độ 3. 

2.2. Khó khăn, hạn chế   

Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở một số địa phương, 

đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Có 10/11 trường THCS chưa có nhà tập đa năng; 

một số phòng bộ môn, phòng chức năng, thư viện chưa đảm bảo theo quy định 

tại Thông tư 13/2020/TT-BGD-ĐT, Thông tư 14/2020/TT- BGD-ĐT. 

Một số tiêu chuẩn như học sinh từ 18 đến 21 tuổi có bằng đào tạo nghề, tỷ 

lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS chưa cao.      

Đội ngũ giáo viên thừa thiếu cục bộ, còn lúng túng trong bố trí định biên 

giáo viên để đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục nhất là ở những môn định biên 

thấp, quy mô trường nhỏ.    

3. Nhiệm vụ và giải pháp thứ ba: Công tác xóa mù chữ  
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3.1. Kết quả công tác xóa mù chữ 

Công tác xóa mù chữ và chống mù chữ luôn được quan tâm. Nghi Xuân 

tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xóa mù chữ cho đối tượng từ 15 

đến 60 tuổi. Đến nay, toàn huyện có tỷ lệ trong độ tuổi từ 15 trở lên biết chữ đạt 

100% 

- Kết quả mở lớp xóa mù chữ cho người lớn 

Số người 15- 25 tuổi: 16722/16922 người biết chữ, tỷ lệ 100% 

Số người 15- 35 tuổi: 38373/38373 người biết chữ, tỷ lệ 100% 

Số người 15- 60 tuổi: 71729/71729 người biết chữ, tỷ lệ 100% 

- Số xã, thị trấn đạt xoá mù chữ đạt mức độ 1: 0; mức độ 2: 17/17, tỷ lệ 

100% 

Năm 2016, huyện Nghi Xuân có kết quả xóa mù chữ đạt mức độ 2 

3.2. Khó khăn, hạn chế 

 Công tác chống tái mù chữ ở một số xã diễn ra chưa thường xuyên. Số 

người thuộc diện chống tái mù chữ ít được theo dõi; khả năng tiếp cận những 

người có khả năng tái mù cònt hạn chế.   

4. Nhiệm vụ và giải pháp thứ tƣ: Công tác hƣớng nghiệp, phân luồng 

sau trung học cơ sở 

4.1. Kết quả đạt được 

Phân luồng sau mỗi cấp học là việc giúp học sinh chủ động lựa chọn con 

đường tiếp tục học tập, hoặc đi vào một lĩnh vực nghề nghiệp nào đó phù hợp 

với hoàn cảnh, năng lực của các em và yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa 

phương, nhằm giúp các em chọn được nghề nghiệp phù hợp với năng lực, 

nguyện vọng, sở trường của cá nhân, vừa đáp ứng được nhu cầu nhân lực của 

các lĩnh vực sản xuất, đồng thời, giảm áp lực cho các trường THPT và tiết kiệm 

kinh phí của gia đình, thời gian học tập THPT cho các em. 

Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về 

phát triển giáo dục mầm non và phổ thông Hà Tĩnh đến năm 2025 đã chỉ rõ đến 

năm 2021 tuyển sinh tối đa 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT công lập 

và đến năm 2025 tuyển sinh tối đa 60% học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT 

công lập. Đây là tư tưởng chỉ đạo mang tính chiến lược, là giải pháp tổng thể 

nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, giải quyết vấn đề học sinh sau 

khi tốt nghiệp THCS không tiếp tục đi học THPT. UBND huyện quán triệt chỉ 

đạo từ đầu các năm học về công tác phân luồng sau THCS. Phòng Giáo dục và 

Đào tạo chỉ đạo các đơn vị tập trung tuyên truyền, tư vấn, nâng cao nhận thức 

cho đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra 

việc triển khai thực hiện công tác hướng nghiệp, phân luồng đối với học sinh 

cuối cấp. 

Đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh, 100% các 

trường THCS trên địa bàn huyện đều có chương trình giáo dục hướng nghiệp 

gắn với thông tin ngành nghề, xu hướng thị trường lao động, nhất là các ngành 
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nghề liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0 để định hướng phân luồng học 

sinh. Công tác hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS đang được 

ngành giáo dục huyện gợi mở theo bốn hướng: Học tiếp lên trung học phổ thông 

công lập hoặc ngoài công lập; học trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề; 

vừa làm vừa học tiếp THPT theo chương trình giáo dục thường xuyên; đi du 

học… 

Bên cạnh đó, các trường THCS đã chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện 

chương trình giáo dục hướng nghiệp theo hướng tăng cường hoạt động trải 

nghiệm thực tế cho học sinh. Nhiều trường THCS đã chủ động phối hợp với các 

trường trung cấp, trung tâm giáo dục-dạy nghề trên địa bàn trong công tác giáo 

dục hướng nghiệp; lồng ghép thực hiện các chủ đề giáo dục hướng nghiệp trong 

chương trình giáo dục phổ thông với các hoạt động tư vấn tuyển sinh. Công tác 

hướng nghiệp, phân luồng học sinh đạt kết quả tích cực. Năm 2020, tỷ lệ học 

sinh vào THPT đạt 79%; bổ túc THPT kết hợp với học nghề đạt 7% (tăng 2,3% 

năm 2011); THCN khoảng 1%; học các loại hình và hệ đào tạo khác hoặc lao 

động sản xuất chiếm 13%; tỷ lệ học sinh vào học các trường cao đẳng nghề, 

trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp THCS, THPT có xu 

hướng gia tăng. 

Năm học 2020-2021, công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt 

nghiệp THCS đạt kết quả tích cực, có 256 học sinh đăng ký phân luồng, tỷ lệ 

18,5%. 

4.2. Khó khăn, hạn chế  

Công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh còn nhiều khó 

khăn, bất cập, các cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp chưa có đủ khả năng tiếp nhận số 

học sinh phân luồng sau tốt nghiệp THCS. 

Nhận thức của người dân, học sinh và xã hội đối với công tác hướng 

nghiệp, phân luồng học sinh chưa đầy đủ, vẫn còn tâm lý thích làm thầy hơn làm 

thợ; coi trọng bằng cấp trong tuyển dụng lao động; thông tin về thị trường lao 

động còn hạn chế. 

 Công tác hướng nghiệp, dạy nghề trong các trường phổ thông chưa hiệu 

quả; đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp, dạy nghề chủ yếu kiêm nhiệm nên 

khả năng hiểu biết về chuyên môn và nhu cầu lao động của các ngành nghề 

chuyên môn hạn chế.    

5. Nhiệm vụ và giải pháp tứ năm: Công tác huy động nguồn lực phổ 

cập giáo dục, giảm lƣu ban và bỏ học ở học sinh 

  5.1. Kết quả đạt được 

Về huy động nguồn lực: Chỉ đạo lồng ghép, huy động các nguồn lực từ 

các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án của Trung ương; nguồn ngân 

sách địa phương và xã hội hoá giáo dục để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất, mua sắm thiết bị dạy học, bồi dưỡng và trả lương cho giáo viên, cộng tác 

viên điều tra phổ cập giáo dục, cụ thể như sau: 
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+ Đối với PCGDMNTE5T: Toàn huyện đã đầu tư cho GDMN: 483.487,7 

triệu đồng. Trong đó: Ngân sách thường xuyên: 425.653,2 triệu đồng; Ngân sách 

đâu tư: 24.898,9  triệu đồng; Ngân sách từ nguồn Chương trình mục tiêu, dự án: 

6.611,8 triệu đồng; Từ nguồn xã hội hóa: 54.013,5 triệu đồng….. 

+ Đối với PCGDTH đúng độ tuổi và PCGDTHCS: Tổng kinh phí đầu tư:  

270.842,7 triệu đồng, trong đó kinh phí xây dựng cơ sở vật chất là: 250.508,928 

triệu đồng; mua sắm trang thiết bị dạy học là: 10.906, 827 triệu đồng; chi cho hoạt 

động giáo dục, tập huấn, điều tra là: 426,953 triệu đồng 

Về việc hạn chế học sinh lưu ban, bỏ học: Tiến hành rà soát, thống kê 

chính xác đối tượng, hoàn cảnh, động viên, giúp đỡ kịp thời học sinh và gia đình 

học sinh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết kịp thời chế độ, 

chính sách đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt,   

5.2. Khó khăn, hạn chế 

 Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác phổ cập giáo dục còn hạn chế, chưa 

giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên ở cấp tiểu học và giáo viên mầm non.  

 Tình trạng học sinh THCS, THPT bỏ học do hoàn cảnh gia đình, do lười 

học vẫn còn xảy ra.    

6. Nhiệm vụ giải pháp thứ sáu: Công tác đào tạo và bồi dƣỡng đội 

ngũ giáo viên 

6.1. Kết quả đạt được 

- Tổ chức nhiều hoạt động đổi mới giáo dục quyết liệt và hiệu quả nhằm 

từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ. Chú trọng mở các lớp tập huấn bồi 

dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp đào tạo nâng chuẩn, bồi dưỡng tin 

học và ngoại ngữ cho cán bộ quản lý, giáo viên các cấp. Bồi dưỡng đội ngũ 

chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình phổ thông năm 2018, chủ động bồi 

dưỡng giáo viên, động viên giáo viên tự tìm hiểu và nắm vững về chương trình 

giáo dục phổ thông 2018. Chỉ đạo các trường học có nhiều giải pháp để nâng 

cao chất lượng đội ngũ, tổ chức thi chọn giáo viên giỏi cấp huyện, tham gia dự 

thi giáo viên giỏi tỉnh. Trong thời gian qua tuyển dụng được 163 giáo viên mầm 

non, 71 giáo viên tiểu học bổ sung cho đội ngũ giáo viên mầm non và tiểu học 

- Đến nay, theo quy định của Luật Giáo dục 2019, có 99,1% đội ngũ cán 

bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học, THCS có trình độ đạt chuẩn, trong đó 

đạt chuẩn ở mầm non là 100%; tiểu học 94,7%; THCS 100%. Đội ngũ giáo viên 

có đạt chuẩn tỷ lệ 90,5%, trong đó giáo viên mầm non là 94,8%; giáo viên tiểu 

học 84,2%; giáo viên THCS 92,7%. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên không 

ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng đã có nhiều đóng góp quan trọng 

cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo Nghi Xuân nói chung và công tác phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ nói riêng. 

6.2. Khó khăn, hạn chế 

  Năng lực của một số cán bộ quản lý và giáo viên chưa tương xứng với 

trình độ đào tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới. 
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  Công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng, luân chuyển, đào tạo, đánh giá xếp 

loại, đãi ngộ cán bộ quản lý trường học và giáo viên còn bất cập, thiếu thống nhất. 

Tình trạng thừa, thiếu, không đồng bộ về cơ cấu giáo viên ở một số trường học 

vẫn còn.   

7.Nhiệm vụ và giải pháp thứ bảy: Sắp xếp, bố trí và chính sách đối 

với giáo viên  

7.1. Kết quả đạt được 

Đầu năm học UBND huyện đã chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ bản hợp lý, đúng quy định. Đã bố trí 

giáo viên mầm non đúng quy định theo tỷ lệ 2 giáo viên/lớp. 

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo 

viên. Hoàn thành việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên theo Quyết định số 

3604/QĐ-UBND, ngày 24/11/2014 và Quyết định số 2059/QĐ-UBND, ngày 

09/7/2013 của UBND tỉnh; tuyển dụng nhân viên theo Quyết định số 240/QĐ-

UBND, ngày 18/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh vào biên chế. Tổ chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho 208 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS. 

7.2. Hạn chế, bất cập 

Giáo viên bậc học mầm non chưa đảm bảo để huy động trẻ nhà trẻ và trẻ 

3 tuổi; giáo viên văn hóa ở cấp tiểu học thiếu, giáo viên THCS không đồng bộ 

nên khó khăn trong việc bố trí giáo viên 

Chế độ giảm giờ làm, phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên giáo dục học sinh 

khuyết tật học tập, hòa nhập theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-

BLĐTBXH-BTC, ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính 

Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật chưa thực hiện. 

8. Nhiệm vụ và giải pháp thứ tám: Công tác xã hội hóa giáo dục 

8.1. Kết quả đạt được 

Công tác xã hội hóa giáo dục có chuyển biến tích cực, với sự quan tâm chỉ 

đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự ủng hộ nhiệt tình các bậc phụ 

huynh, nhiều trường học đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động cả xã 

hội tham gia vào các hoạt động giáo dục, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, 

thân thiện.  

Công tác phối hợp giữa phòng Giáo dục - Đào tạo với các phòng, ban, ngành 

cấp huyện và giữa các trường với các địa phương ngày càng chặt chẽ. Phòng Giáo 

dục - Đào tạo và Hội Khuyến học - Cựu Giáo chức huyện đã phối hợp nhịp nhàng 

để thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện. Huy động kinh 

phí, các chương trình học bổng của các tổ chức, nhà hảo tâm để trao tặng hỗ trợ cho 

học sinh. Hàng năm các trường học và Hội Khuyến học - Cựu Giáo chức xã, thị 

trấn thưởng cho trên 1.300 giáo viên, học sinh. 

Để tôn vinh và ghi nhận những thành tích của học sinh, giáo viên và các 

nhà trường đã đạt được trong công tác giáo dục mũi nhọn, hàng năm UBND 

huyện tổ chức Lễ Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh giỏi các cấp, giáo viên 
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dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và các trường học có thành tích cao trong công tác 

bồi dưỡng học sinh giỏi, tổng kinh phí hàng năm trên 107 triệu đồng. Hàng năm 

Hội Khuyến học - Cựu Giáo chức huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ 

chức gặp mặt, tặng quà cho trên 350 Tân sinh viên, sinh viên giỏi, sinh viên tốt 

nghiệp loại giỏi  

8.2. Khó khăn, hạn chế 

 Đời sống của nhân dân nhìn chung còn khó khăn, do vậy nguồn lực huy 

động trong phụ huynh học sinh, cộng đồng dân cư còn hạn chế.      

Một số địa phương vẫn còn tư duy bao cấp, chưa quyết liệt trong kêu gọi 

đầu tư từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp… để thực hiện công tác phổ cập 

giáo dục.     

9.  Nhiệm vụ và giải pháp thứ chín: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên 

truyền, kiểm tra, giám sát 

9.1. Kết quả đạt được 

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânhuyện  kịp thời ban hành 

các văn bản chỉ đạo liên quan; giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, 

tổ chức, đoàn thể trong thực hiện công tác giáo dục - đào tạo cũng như phổ cập 

giáo dục - xóa mù chữ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác 

phổ cập giáo dục. Hằng năm, tiến hành kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục - 

xóa mù chữ theo quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm tư vấn 

kịp thời và có giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, đảm bảo công tác phổ 

cập đúng tiến độ, chất lượng và duy trì vững chắc kết quả đạt được.  

9.2. Khó khăn, hạn chế      

 Công tác tuyên truyền về phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, đổi mới giáo 

dục hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý hộ khẩu, hộ tịch ở một số xã, thị trấn 

chưa nghiêm túc. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục ở một số địa 

phương còn lúng túng, thiếu linh hoạt, chất lượng còn hạn chế.   

IV. Đ NH GI  CHUNG  

1. Kết quả đạt đƣợc   

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền về phổ cập giáo dục mầm non 

cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, phân luồng học sinh 

sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn được chú trọng. Ban Chỉ đạo 

phổ cập giáo dục hoạt động  hiệu quả. Phòng Giáo dục - Đào tạo làm tốt công 

tác tham mưu, phối hợp tốt với các ban, ngành địa phương và các lực lượng xã 

hội khác trong thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng 

học sinh 

-  Công tác quy hoạch mạng lưới trường học được chú trọng, cơ bản hoàn 

thành theo lộ trình đề ra. Các hoạt động đổi mới dạy học bước đầu đạt kết quả 

tốt. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt thành 

tích cao. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được tăng cường theo hướng kiên cố 
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hóa, hiện đại hóa. Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng đi 

vào chiều sâu.    

- Việc huy động các nguồn lực cho củng cố, phát triển và nâng cao chất 

lượng các điều kiện, tiêu chuẩn phổ cập giáo dục ở các bậc học, cấp học khá 

hiệu quả. Huyện Nghi Xuân đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 

tuổi năm 2013; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS 

mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2 vào năm 2016; công tác phân luồng học sinh 

sau tốt nghiệp THCS đã có chuyển biến tốt, năm học 2020-2021 có 18,5% học 

sinh được phân luồng. 

- Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên đảm bảo theo quy 

định.  

2. Một số hạn chế, yếu kém 

- Cở sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao 

chất lượng dạy học. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gặp nhiều khó 

khăn về nguồn lực. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở bậc học mầm non chưa 

cao. 

- Tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đến trường chưa đạt chỉ tiêu đề ra; đang 

còn nhiều trẻ 3 tuổi chưa được đến trường. Công tác phân luồng học sinh sau 

THCS còn khó khăn.   

- Công tác xã hội hóa giáo dục còn gặp khó khăn, nguồn lực đầu tư cho 

giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu.  

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên bất cập về cơ cấu, chất lượng không 

đồng đều; một số cán bộ quản lý, giáo viên ngại đổi mới, chưa quan tâm đúng 

mức đến công tác tự bồi dưỡng.   

- Công tác tư vấn hướng nghiệp trong trường phổ thông thực hiện chưa 

thường xuyên, đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác hướng nghiệp, học nghề 

còn thiếu nhiều, kinh nghiệm chưa nhiều. Nội dung và hình thức tuyên truyền về 

hướng nghiệp chưa đa dạng, phong phú. 

3. Nguyên nhân   

3.1. Nguyên nhân của những kết quả đạt được 

- Các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành, 

quán triệt và tổ chức thực hiện nhiều chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách 

về phát triển giáo dục và đào tạo. Tập trung quyết liệt thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp của Chỉ thị số 10-CT/TW. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của 

từng địa phương để tham mưu tích cực, sát đúng và hiệu quả cho cấp ủy, chính 

quyền về công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; tập trung đổi mới công tác quản 

lý giáo dục. 

- Sự quan tâm, phối hợp tích cực của các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể 

chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Phát huy tốt quan điểm xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn 
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giáo dục của địa phương. Chế độ tiền lương và chính sách ưu đãi đối với nhà 

giáo được quan tâm hơn. 

- Sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh toàn ngành, 

của Đảng bộ, nhân dân và toàn xã hội.  

3.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Một số địa phương, nhà trường chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ 

chưa sâu sát, kịp thời, hiệu quả chưa cao. 

- Nguồn lực đầu tư cho công tác phổ cập giáo dục chưa tương xứng, việc 

quy hoạch tổng thể và chi tiết trường, lớp ở một số địa phương còn chậm. Còn 

khó khăn trong việc thành lập trường mầm non tư thục. 

- Việc phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội chưa chặt chẽ, đồng 

bộ. Một số địa phương chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, chưa ưu tiên thỏa 

đáng cho công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; sự quan tâm của phụ huynh, 

nhân dân ở một số địa phương còn hạn chế; phong trào xã hội hóa giáo dục chưa 

thực sự mạnh.  

- Việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

cán bộ, giáo viên chưa được quan tâm đúng mức.  

- Các trung tâm Dạy nghề chưa có tính thuyết phục để học sinh tốt nghiệp 

THCS an tâm định hướng nghề nghiệp. 

4. Bài học kinh nghiệm 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của cấp ủy Đảng, 

chính quyền các cấp, khơi dậy huy động nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa là yếu 

tố có tính quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và giải pháp Chỉ thị đề ra. 

Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách trên lĩnh vực 

giáo dục - đào tạo, đồng thời cụ thể hóa bằng các văn bản sát đúng, kịp thời, phù 

hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương để tổ chức thực hiện.  

- Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa công tác phổ cập giáo dục - xóa mù 

chữ, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, phát huy sức mạnh 

tổng hợp, toàn dân quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục.  

- Thường xuyên phát động và đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, 

phong trào thi đua trong ngành giáo dục - đào tạo, đổi mới phương pháp, nâng 

cao chất lượng đại trà, chú trọng giáo dục mũi nhọn.    

- Tập trung bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp 

vụ, tâm huyết, tận tụy với học sinh. Quan tâm bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ 

giáo viên làm công tác hướng nghiệp. 

- Thường xuyên đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, đánh giá kiểm định công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại các địa 

phương, đơn vị cơ sở. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, 

đoàn thể, quần chúng, các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện mục tiêu phổ 

cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.  
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- Các trường học phối hợp với Trường, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp 

tư vấn học nghề cho học sinh. Đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung 

tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục Thường xuyên. 

- Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, tiến hành sơ kết, tổng kết đúng 

kỳ hạn nhằm đánh giá sát đúng thực trạng, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị. Thường xuyên làm tốt 

công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, quần chúng, các tổ chức 

chính trị - xã hội, vì mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo. 

V. PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

ĐẾN NĂM 2030 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 5/12/2011 của 

Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng 

về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện thành công Nghị 

quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới 

toàn diện giáo dục và đào tạo. Củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng các 

tiêu chí  phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học, 

phổ cập giáo dục THCS  mức độ 3; xóa mù chữ mức độ 2 ; tăng cường công tác 

phân luồng sau THCS. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: Tiếp tục duy trì và nâng 

cao chất lượng PCGDMNTE5T trong những năm tiếp theo, trong đó: 

+ 100% xã, thị trấn đạt chuẩn và nâng cao chất lượng PCGDMNTE5T.  

+ Huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 98,5%; huy động trẻ nhà trẻ đạt trên 

40% trong đó 30% số trẻ học tại các trường, nhóm lớp ngoài công lập;100% trẻ 

em được học bán trú theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành. Tỷ lệ chuyên cần của trẻ 5 tuổi đạt 98% trở lên, tỷ lệ suy dinh 

dưỡng thể nhẹ cân dưới 2,0%, thể thấp còi dưới 3,0%. 

- Phổ cập giáo dục tiểu học:Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 

PCGDTH mức độ 3 trong những năm tiếp theo, trong đó:  

+ 100% xã, thị trấn duy trì bền vững PCGDTH mức độ 3 

+ Tỷ lệ huy động trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; 

+ Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 100%. 

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở:Tiếp tục duy trì và nâng cao chất 

lượng PCGDTHCS mức độ 3 trong những năm tiếp theo, trong đó: 

+ Tỷ lệ trẻ em từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 

99,8%; 

+ Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 

100%; 
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+ Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp 

THCS đạt ít nhất 97%; 

+ Tỷ lệ thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi đang học chương 

trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc giáo dục 

nghề nghiệp đạt ít nhất 94%; 

- Phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở: Phấn đấu đến năm 

2025, tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp THCS  đi học các trường dạy nghề, 

TCCN đạt 40%. 

- Xoá mù chữ: Duy trì bền vững xóa mù chữ mức độ 2 năm trong những 

năm tiếp theo, trong đó: 

+ 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 

+ Có ít nhất 99,8% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi được công 

nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 

2.1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW,  Nghị 

quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 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”; Nghịquyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các 

văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, phân luồng 

học sinhcủa Trung ương, của tỉnh.   

 2.2. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

cấp ủy, chính quyền,cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường và toàn xã hội đối với 

đổi mới giáo dục nói chung và công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ.  

2.3. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp, nâng cao chất lượng 

hoạt động của Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục - xóa mù chữ 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, rút kinh 

nghiệm, điều chỉnh, bổ sung kịp thời nhằm thực hiện đúng tiến độ kế hoạch phổ 

cập giáo dục.   

2.4. Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ 

về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục và đào tạo. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối 

sống, chú trọng công tác phát triển Đảng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn 

Ngành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Dạy và học ngoại ngữ” có hiệu 

quả. 

  2.5. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch tổng thể và chi tiết các trường 

học. Huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư nâng cấp,tăng cường cơ sở vật chất, 

thiết bị dạy học cho các trường theo hướng chuẩn hóa gắn với công tác xây dựng 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn 

minh. Nâng cao chất lương các trung tâm học tập cộng đồng. 

2.6. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục với xây dựng trường 
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học đạt chuẩn Quốc giavà công tác kiểm định chất lượng giáo dục. 

2.7. Tăng cường công tác xã hội hoá trong phổ cập giáo dục - xóa mù chữ  

qua việc huy động các nguồn lực trong xã hội; tuyên truyền, vận động các đối 

tượng trong độ tuổi phổ cập đến trường, đóng góp nhân lực, vật lực, trí lực cho 

công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ.  

2.8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Ban chỉ đạo các cấp 

huyện, cấp xã, thị trấn. 

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị Chính phủ, UBND tỉnh tăng cường ngân sách để đầu tư xây 

dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị dạy học. Đặc biệt ban hành cơ chế, 

chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường 

tư thục; nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Có cơ chế để thu hút các em học sinh 

giỏi thi vào ngành Sư phạm.  

2. Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp ban hành hướng dẫn 

định biên giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học, giáo viên tiểu học, THCS dạy 

học 2 buổi/ngày. 

3. Hàng năm UBND tỉnh sớm giao chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên còn thiếu 

so với biên chế được giao để các UBND huyện chủ động tổ chức tuyển dụng và 

bố trí giáo viên cho các trường học trước năm học mới. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, GD ĐT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Bùi Việt Hùng 
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