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BÁO CÁO
Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia
trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay
Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-VHXH ngày 30 tháng 9 năm 2019 của
Ban văn hóa - xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát
chuyên đề về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh từ
năm 2016 đến nay; UBND huyện A Lưới báo cáo tình hình thực hiện công tác xây
dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
1. Việc thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo
Căn cứ các văn bản hướng dẫn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, căn cứ vào nhiệm vụ
phát triển kinh tế xã hội của địa phương, UBND huyện đã tham mưu Huyện ủy đưa
chỉ tiêu và nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia vào Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ Huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham mưu Huyện ủy,
HĐND huyện các nghị quyết, chương trình hành động về giáo dục và đào tạo hằng
năm, trong đó xác định việc xây dựng trường chuẩn quốc gia là một nhiệm vụ quan
trọng.
Trên cơ sở Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của
UBND tỉnh về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai 2016-2020,
UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016
về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai 2016-2020; đồng thời chỉ đạo
phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia cụ
thể trong kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo từng năm học 2016-2017, 20172018, 2018-2019, 2019-2020.
2. Công tác tuyên truyền, quán triệt
Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 42/KH-UBND cho toàn ngành
Giáo dục và Đào tạo, triển khai đến các địa phương và tầng lớp nhân dân trên địa
bàn huyện. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương bám sát lộ trình thực hiện, nâng cao
trách nhiệm tham mưu trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên cơ
sở Kế hoạch của UBND huyện.
Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai tập huấn cho 100%
cán bộ quản lý và tổ trưởng chuyên môn các trường học về công tác kiểm định chất
lượng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các Thông tư của Bộ GIáo
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dục và Đào tạo, cụ thể: Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm
2018 ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn
quốc gia đối với trường tiểu học; Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng
8 năm 2018 ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt
chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22
tháng 8 năm 2018 ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công
nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non… Chỉ đạo các trường tổ chức
quán triệt cho 100% cán bộ, giáo viên tại trường; tuyên truyền trong phụ huynh,
học sinh để làm rõ vai trò, ý nghĩa của của công tác kiểm định chất lượng và công
nhận đạt chuẩn quốc nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo. Bên cạnh đó, UBND huyện thường xuyên quán triệt về công tác xây dựng
trường học đạt chuẩn quốc gia theo Kế hoạch của tỉnh, huyện cho cán bộ, công
chức, viên chức tại các hội nghị, hội thảo, các lớp bồi dưỡng chính trị vào đầu mỗi
năm học.
3. Công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo
UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế
hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của các bậc học theo lộ trình từng năm
học. Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành liên quan và UBND các
xã, thị trấn phối hợp chỉ đạo các đơn vị giáo dục trực tiếp tiến hành rà soát việc
thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn.
Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh
tế và Hạ tầng hằng năm tổ chức Đoàn khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu sửa
chữa, mua sắm cơ sở vật chất các trường trong lộ trình để lập dự toán, dự án, phân
bổ kinh phí… đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, mua sắm trang thiết
bị dạy học, thực hiện chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp phòng Tài nguyên và Môi
trường lập nhu cầu sử dụng đất và bố trí quỹ đất xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn quốc
gia và tập trung huy động các nguồn lực tại địa phương để đầu tư cơ sở vật chất và
xây dựng các phòng học, hàng rào, sân chơi…
II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT
ĐƯỢC
1. Quy mô, chất lượng, hiệu quả giáo dục
Tăng cường công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp và xây dựng phát triển
giáo dục huyện theo từng giai đoạn.
Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp, định hướng phát triển năng lực,
phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh.
Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị đối với cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giáo dục học sinh nhất là
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học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh còn hạn chế về năng lực học
tập; hạn chế tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học.
Tăng cường các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, giáo dục
ngoài giờ, giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục
thể chất, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của học sinh, xếp loại
học sinh phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới
giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, kiên quyết chống “bệnh
thành tích” trong giáo dục, đặc biệt là trong kiểm tra và đánh giá theo định hướng
phát triển năng lực của học sinh. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục,
xóa mù chữ.
2. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
UBND huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên thực hiện
công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
của các trường học.
Lập kế hoạch chi tiết và cụ thể về việc khảo sát trình độ và năng lực của đội
ngũ, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, đồng bộ và lâu dài; tăng cường kiểm tra,
đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đồng thời nâng cao năng lực thực hiện quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu.
Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất của cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên; phát động sâu rộng trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo về
phong trào tự học, tự bồi dưỡng về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.
Bố trí, sử dụng lực lượng giáo viên trong biên chế đảm bảo hợp lý theo quy
định; phát huy vai trò của hội đồng bộ môn, tổ chuyên môn trong việc hỗ trợ
chuyên môn cho giáo viên, đẩy mạnh việc trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy;
quan tâm bố trí đủ số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học; đào
tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ, nhất là cán bộ phụ trách các phòng chức năng thư viện,
thiết bị, y tế học đường.
3. Về đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Tập trung các nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo tính khả thi
của Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tổ chức điều tra, đánh giá hiện
trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà trường;
Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đẩy
mạnh công tác huy động nguồn lực tài chính, tăng cường cơ sở vật chất trường
học. Tăng phân bổ vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách cho các trường đăng ký đạt
chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020;
Phối hợp với các cơ quan ban ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ
chức chính trị- xã hội, các dự án để tăng cường xây dựng cơ sở vật chất phòng học,
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khu hiệu bộ, phòng chức năng, sân chơi bãi tập, khu vệ sinh, hệ thống cổng, tường
rào.
Rà soát, kiểm kê, lập kế hoạch mua bổ sung trang thiết bị dạy học; Chỉ đạo
phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, nhắc nhở cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học; phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy
học.
4. Huy động các nguồn lực xã hội hóa
Tiếp tục tăng cường nhận thức và thực hiện tốt phương châm “giáo dục là sự
nghiệp của toàn dân”, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia hoạt động
giáo dục trên các mặt: giáo dục văn hóa và giáo dục đạo đức; tham gia các hoạt
động quản lý giáo dục; đầu tư phát triển trường, lớp, cơ sở vật chất trường học.
Phát huy sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên, sự
hỗ trợ của Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức trong công tác giáo dục. Triển
khai thực hiện các công việc như: Đầu tư phát triển giáo dục, xây dựng phong trào
xã hội học tập, phong trào xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học; phong trào khuyến
học, khuyến tài…
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tăng cường
mối liên lạc mật thiết giữa nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó nhà trường
đóng vai trò chủ động. Huy động Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giáo dục
toàn diện học sinh.
Thực hiện dân chủ hóa trong trường học, công khai tài chính, công khai các
hoạt động giảng dạy, kết quả học tập của học sinh; cùng với các cấp, các ban
ngành địa phương thực hiện hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước chăm lo cho
sự nghiệp phát triển giáo dục.
5. Đổi mới công tác quản lý
Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp nhịp nhàng với các ban ngành đoàn
thể ở địa phương nhằm đạt được mục tiêu giáo dục đề ra. Quản lý, điều hành hoạt
động giáo dục bằng các kế hoạch, quyết định, quy định, quy chế và các văn bản
quy phạm pháp luật.
Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tự bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý theo
Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của đội ngũ cán bộ quản lý; chỉ đạo các trường
chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên,
gắn trách nhiệm giáo viên với các hoạt động giáo dục, với kết quả học tập của học
sinh trong quá trình đánh giá, xếp loại giáo viên. Tạo điều kiện để cha mẹ học
sinh cùng tham gia vào các hoạt động của nhà trường như xây dựng vườn trường,
văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường… Tăng cường công tác quản lý chặt
chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm; yêu cầu giáo viên tuyệt đối không tổ chức dạy
thêm, học thêm cho học sinh tiểu học dưới mọi hình thức (trừ các trường hợp: bồi
dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống).
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6. Kết quả đạt được các chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
6.1 Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
Cơ cấu tổ chức, bộ máy trong các nhà trường những năm qua đã dần đi vào
hoàn thiện và ổn định: Các trường hàng năm đều có quyết định thành lập tổ chuyên
môn, bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó đúng chức năng quy định; việc
phân bổ giáo viên bộ môn đầy đủ đáp ứng tiêu chuẩn đội ngũ.
Đội ngũ cán bộ quản lý của các cấp trong những năm qua đã được tăng
cường, có sự phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng và ngày càng được trẻ hoá,
nhiều cán bộ quản lý có trình độ và năng lực tốt đáp ứng được yêu cầu ngày càng
cao của sự nghiệp đổi mới.
Đội ngũ nhà giáo có ý thức tổ chức kỷ luật, có phẩm chất đạo đức nghề
nghiệp. Hầu hết nhà giáo đều tận tụy với nghề, cần cù chịu khó, có tinh thần trách
nhiệm, sáng tạo và quyết tâm tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm
vụ được giao, nhiều nhà giáo được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt
Nam, được công nhận Giáo viên dạy giỏi, Chiến sĩ thi đua các cấp.
Nhân viên trường học được đào tạo đúng chuyên ngành như kế toán, văn
thư, thư viện, y tế.
Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên được thực hiện thường
xuyên. Hàng năm có hàng chục cán bộ, giáo viên tham gia lớp Trung cấp lý luận
chính trị và lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý; nhiều cán bộ, giáo viên tham gia các lớp
đào tạo sau đại học, bồi dưỡng ngoại ngữ, các lớp tập huấn về chuyên môn... Nhờ
làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nên đến nay 100% giáo viên trình độ đạt
chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt trên 85%.
6.2 Về nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục
Mạng lưới trường lớp tiếp tục phát triển theo quy hoạch; số lượng và chất
lượng học sinh học 2 buổi/ngày tăng dần qua từng năm, riêng đối với tiểu học đạt
100%; khoảng cách về chất lượng giáo dục đại trà cũng như mũi nhọn giữa các
vùng trên địa bàn huyện ngày càng được rút ngắn.
Chất lượng giáo dục các cấp học tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, chất
lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ huy động trẻ em 5
tuổi vào học mẫu giáo, 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; Huyện A Lưới được công
nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu
học mức độ 3 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tiểu
học hoàn thành cấp học đạt 99-100%, tốt nghiệp THCS đạt trên 98%.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy và
quản lý giáo dục được đẩy mạnh; công tác đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và
trang thiết bị hiện đại để phục vụ giảng dạy và quản lý được chú trọng. Phong trào
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã tiếp tục phát huy tốt, góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục nhân cách, giáo dục các kỹ
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năng sống và các giá trị truyền thống cho học sinh; xây dựng môi trường xanh sạch - đẹp và mối quan hệ giữa thầy - trò, nhà trường - gia đình; nhà trường - xã
hội ngày càng thân thiện. Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục
quốc dân giai đoạn 2008-2020 được đẩy mạnh. Có 100% trường phổ thông trên địa
bàn huyện A Lưới dạy học môn Tiếng Anh; 100% trường Tiểu học dạy môn Tiếng
Anh 4 tiết/tuần; từ năm học 2016 – 2017, tổ chức dạy thí điểm môn Tiếng Anh đối
với trẻ 5 tuổi tại Trường Mâm non Hoa TaVai, dạy thí điểm môn Tiếng Anh đối
với học sinh lớp 1, 2 Trường Tiểu học Kim Đồng.
6.3 Về tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, huyện, về xây dựng trường chuẩn quốc
gia, hàng năm UBND huyện và các xã, thị trấn đã bố trí kinh phí nhằm tăng cường
cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng học tập cho các trường. Ngoài ra, huyện đã thực
hiện, chỉ đạo tốt công tác xã hội hóa; tiến hành lồng ghép nhiều nguồn vốn như
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; nguồn vốn trái phiếu Chính
phủ giai đoạn 2017-2020; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn
mới… để đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.
Trước năm 2016 toàn huyện có 16 đơn vị đạt chuẩn quốc gia, các đơn vị này
tiếp tục được đầu tư, nâng cấp toàn diện để duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn
và được công nhận lại trong giai đoạn 2016- 2019.
Hàng năm, UBND huyện thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về các
trường học khảo sát tình hình cơ sở vật chất, nhu cầu để đầu tư xây dựng; qua đó
đã đầu tư kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm
non, máy vi tính, bàn ghế học sinh, trang bị phòng âm nhạc, thực hành Lý- Công
nghệ, Hóa-Sinh, phòng học ngoại ngữ. Đã huy động, lồng ghép các dự án để xây
dựng phòng học, phòng chức năng cho các trường.
Trong giai đoạn 2016-9/2019 đã đầu tư tổng số tiền là: 84,924 tỷ đồng, trong
đó xây dựng phòng học, phòng chức năng: 53,270 tỷ đồng; Nguồn ngân sách sửa
chữa, nâng cấp cơ sở vật chất: 16,626 tỷ đồng; Nguồn ngân sách mua bổ sung thiết
bị dạy học: 15,028 tỷ đồng. (Phụ lục 1 kèm theo)
6.4 Kết quả đạt được so với giai đoạn 2016- 9/2019
Với sự nỗ lực không ngừng, đến nay, đã có 25/50 trường học đạt chuẩn quốc
gia, đạt tỷ lệ 50%, chia ra: Mầm non (MN) 08 trường, tỷ lệ 38%; Tiểu học (TH) 13
trường, tỷ lệ 76% (mức độ 2 có 3 trường); THCS 03 trường, tỷ lệ 33,3%; THPT 01
trường, tỷ lệ 33,3%. Dự kiến cuối năm 2019 có thêm 03 được công nhận. So với
năm 2016 tăng 09 trường; có 03 trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2; nhiều trường
học được đầu tư xây dựng khang trang, cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp và an
toàn; chất lượng dạy và học có nhiều chuyển biến tích cực.
Số lượng, chất lượng học sinh ra lớp được giữ vững; kết quả phổ cập giáo
dục mầm non cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục
THCS, xóa mù chữ được giữ vững và nâng cao; số lượng và chất lương học sinh
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học 2 buổi/ngày, số trường đạt chuẩn quốc gia, thư viện đạt chuẩn đạt và vượt chỉ
tiêu Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đề ra hằng năm.
Số trường đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2016 - 2019 bao gồm công
nhận lần đầu, công nhận lại: (Phụ lục 2 kèm theo)
+ Công nhận lần đầu: 9 trường công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, có
01 trường ngoài kế hoạch (Trường MN Phú Vinh), 01 trường công nhận sớm hơn 1
năm so kế hoạch (THPT A Lưới).
+ Công nhận lại: 08 trường, trong đó: Nâng chuẩn từ mức độ 1 lên mức độ 2
là 02 trường (TH Hồng Thượng, TH Vừ A Dính).
6.5 Công tác rà soát đánh giá lại theo các Thông tư 17,18,19 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (Phụ lục 3 kèm theo)
- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường nghiên cứu, quát
triệt thực hiện tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn
quốc gia theo Thông tư 17 (đối với tiểu học), Thông tư 18 (đối với THCS), Thông
tư 19 (đối với mầm non).
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên và phụ huynh học sinh về vai trò, ý nghĩa của của công tác kiểm định
chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
- Chỉ đạo các trường MN, TH, THCS chưa được đánh giá ngoài tổ chức tự
đánh giá, rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn, tự xem xét những việc đã làm được cũng
như những vấn đề còn thiếu sót, cần đầu tư xây dựng hoàn thiện để lập hồ sơ đề
nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo
dục theo đúng tiến độ.
- Chỉ đạo các trường đã được đánh giá ngoài xây dựng kế hoạch cải tiến chất
lượng giáo dục cụ thể, xác định rõ nguồn lực và thời gian thực hiện để tổ chức hiệu
quả nhằm từng bước khắc phục những điểm yếu của trường.
- Chỉ đạo các trường đã đến chu kỳ đánh giá lại rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn
từng bước hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá để đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiến
hành đánh giá ngoài chu kỳ 2.
- Thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng
đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường học để
bảo đảm tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia.
6.6 Công tác duy trì, phát triển
Quy hoạch mạng lưới trường lớp hợp lý ổn định lâu dài, phù hợp với mức độ
biến động dân số và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm tốt công
tác sáp nhập các điểm trường, sáp nhập các trường MN, TH, THCS theo Đề án số
01/ĐA-UBND ngày 08/3/2019 của UBND huyện A Lưới về "Sáp nhập các đơn vị
sự nhiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện A Lưới từ năm học 20197

2020 đến năm học 2024-2025". Đẩy mạnh công tác huy động tài chính, tăng cường
cơ sở vật chất trường học.
Tăng cường các nguồn vốn cho các trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia giai
đoạn 2019 - 2025;
Đảm bảo đủ diện tích đất cho các cơ sở giáo dục theo quy định.
III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi
Có hệ thống văn bản chỉ đạo từ Trung ương, tỉnh, huyện về việc xây dựng
trường đạt chuẩn quốc gia là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng kế hoạch và
đầu tư các nguồn lực.
Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, sự
lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành,
đoàn thể cấp huyện và các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển
khai các nhiệm vụ phát triển giáo dục.
Được sự đầu tư từ các chương trình, dự án; cơ sở hạ tầng được xây dựng và
nâng cấp như: phòng học, sân chơi, hàng rào... nhất là đối với các xã vùng biên
giới, các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Mức đầu tư cho giáo dục được Trung ương, tỉnh, huyện quan tâm; nhiều địa
phương đã lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để đầu tư xây dựng
trường lớp, cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, tỷ lệ
đạt chuẩn nghề nghiệp cao, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhiệt
tình trong công tác, có tinh thần đoàn kết, có kinh nghiệm và luôn học hỏi, sáng tạo
say mê đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.
Hằng năm, đã tổ chức thực hiện tốt việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu
trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Đa số hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo
viên được được xếp loại chuẩn từ loại khá trở lên.
2. Khó khăn
A Lưới là huyện miền núi, có 20 xã và 01 thị trấn, trong đó có 12 xã có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đời sống kinh tế của nhân dân còn thấp, tỉ
lệ hộ nghèo còn cao nên ảnh hưởng đến đầu tư cho việc học tập của con em, nhất
là chế độ bán trú cho các cháu mầm non.
Mặc dù đã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.
Tuy nhiên, so với nhu cầu vẫn chưa đủ; nhiều trường xây dựng khá lâu, đã xuống
cấp nhưng nguồn kinh phí còn hạn chế, chưa kịp thời đầu tư để nâng cấp sửa chữa.
Ý thức tự học, tự rèn, xây dựng góc học tập, tính chủ động trong lĩnh hội kiến
thức của học sinh còn hạn chế; nhiều học sinh chưa định hướng đúng động cơ, thái
độ học tập nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.
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Kinh phí đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia phụ thuộc nguồn vốn của
địa phương nên việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia chưa đạt theo tỷ lệ và lộ
trình Kế hoạch của tỉnh, huyện đề ra.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xem xét, điều chỉnh tại Tiêu chuẩn 3, tiêu chí 2, chỉ báo a về yêu cầu 01
nhóm, lớp có 01 phòng sinh hoạt chung, 01 phòng ngủ được quy định tại Thông tư
19/2018/TT-BGDĐT về việc kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường
đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non (Mức 2). Hiện nay, tất cả các trường
mầm non chưa có phòng ngủ riêng cho trẻ để đạt chỉ báo này.
2. Đối với UBND Tỉnh
Phê duyệt dự toán ngân sách hằng năm về đầu tư các phòng học, phòng chức
năng, trang thiết bị dạy học cho những đơn vị xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
trong kế hoạch.
3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
Tham mưu Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh Tiêu chuẩn 3, tiêu chí 2, chỉ
báo a về yêu cầu 01 nhóm, lớp có 01 phòng sinh hoạt chung, 01 phòng ngủ được
quy định tại Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT về việc kiểm định chất lượng giáo dục
và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non (Mức 2).
Trên đây là Báo cáo Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên
địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay của UBND huyện A Lưới./.
Nơi nhận:
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh;
- Sở GD&ĐT;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng GD&ĐT;
- VP: LĐ, CVVX;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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PHỤ LỤC 1: NGUỒN KINH PHÍ BỐ TRÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC
XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2016 ĐẾN NGÀY 01/9/2019
ĐVT: triệu đồng
STT

Nguồn vốn

2

Nguồn vốn
CTMTQG và NS
Trung ương khác
Ngân sách tỉnh

3

Ngân sách huyện

4

Ngân sách xã

5

Nguồn vốn huy
động, xã hội hóa

1

Cộng

Năm 2016 Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Tổng cộng

3.705,000

8.686,000 24.250,000

7.605,000 44.246,000

3.512,535

1.794,000

8.237,000

8.500,000 22.043,000

3.865

1.670,000

3.800,000 9.3000,000 18.635,000

10.082,000 12.150,000 36.287,000 25.405,000 84.924,000
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PHỤ LỤC 2
THỐNG KÊ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Tính đến thời điểm tháng 1/9/2019
TT

Đơn vị

Năm công
nhận
2009

Mức
độ
1

Đã công nhận lại 2015

Năm công nhận lại

1

Mầm non Hoa Ta Vai

2

Tiểu học A Ngo

2009

1

Đã công nhận lại 2015

3

Tiểu học Kim Đồng

2010

2

Đã công nhận lại 2016

4

Tiểu học Sơn Thủy

2010

1

Đã công nhận lại 2016

5

Mầm non Hồng Bắc

2011

1

Đã công nhận lại 2016

6

Tiểu học Vừ A Dính

2011

2

Nâng MĐ 2 năm 2017

7

Tiểu học Hồng Kim

2011

1

Đã công nhận lại 2017

8

Tiểu học Hồng Thượng

2013

2

Nâng MĐ 2 năm 2017

9

Tiểu học Hồng Quảng

2013

1

Đã công nhận lại 2018

10

THCS Trần Hưng Đạo

2013

1

Đã công nhận lại 2018

11

Mầm non Hồng Trung

2014

1

12

Tiểu học Hồng Bắc

2014

1

13

Tiểu học Hương Lâm

2014

1

14

Mầm non Hương Nguyên

2015

1

15

Tiểu học Bắc Sơn

2015

1

16

THCS Quang Trung

2015

1

17

Mầm non Nhâm

2016

1

18

Tiểu học Hồng Trung

2016

1

19

Tiểu học Đông Sơn

2016

1

20

THCS DTNT A Lưới

1

21

Mầm non Hồng Hạ

2017
2017

22

Mầm non Hoa Đào

2017

1

23

Mầm non Phú Vinh

2018

1

24

Tiểu học Phú Vinh

2018

1

25

THPT A Lưới

2018

1

1

Tổng cộng có 25 trường (MN: 8, TH: 13, THCS: 3, THPT :1)
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PHỤ LỤC 3 ĐÁNH GIÁ THEO THÔNG TƯ 17,18,19

STT
1
2
3
4

Cấp/bậc
học

MN
TH
THCS
THPT
Tổng cộng

Số trường đạt chuẩn
Tổng
(chuyển tương đương)
số
trường Mức độ 1 Mức độ 2
21
17
09
03
50

08
10
03
01
22

0
03
0
0
03

Tổng số
trường
đạt chuẩn
08
13
03
01
25

Tỉ lệ (%) Ghi chú
38.1
76.5
33,3
33.3
50

Có 03 trường
chưa ĐGN
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