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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Cẩm Xuyên, ngày     tháng 01 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2022 và năm 2023 

 

I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG 

 Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018; thông tư số 18/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/8/2018; thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học, THCS, TH & THCS, THPT và 

mầm non; 

 Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành Quy định tiêu 

chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT quy 

định học học môn của các cơ sở giáo dục phổ thông; 

 Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 24/7/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ 

huyện Cẩm Xuyên khoá XXXII, nhiệm kỳ 2020 -2025;  

 Nghị quyết số 10 NQ/HU ngày 7/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện về tăng cường lãnh, chỉ đạo xây dựng huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao. 

 II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 

 1. Kết quả đạt được 

 1.1. Số trường đạt chuẩn quốc gia ở 3 cấp học đến tháng 12 năm 2021: Toàn 

huyện có 64 trường học công lập ở 3 cấp học (MN, TH, THCS), gồm 24 trường 

MN, 24 trường tiểu học, 15 trường THCS, 01 trường liên cấp TH-THCS. Số 

trường đạt chuẩn quốc gia 41/64 trường, tỷ lệ 64%, gồm MN 16/24 trường (66%), 

TH 17/24 trường (70%), THCS 8/16 trường (50%), có phụ lục kèm theo; 

 1.2. Tổ chức và quản lí các cơ sở giáo dục hoạt động có hiệu quả; chiến 

lược, kế hoạch giáo dục được các nhà trường xây dựng và triển khai đúng hướng; 

công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhìn chung có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ 

quản lí, giáo viên, nhân viên cơ bản được sắp xếp, bố trí khá hợp lí; chất lượng đội 

ngũ không ngừng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; cán bộ quản lí và 

giáo viên phần đa có phẩm chất, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó 

với nghề, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 
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 1.3. Các trường học đã được quy hoạch, sắp xếp khá hợp lí vừa đáp ứng nhu 

cầu học tập của học sinh vừa có quy mô phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục; 

các trường học có đủ một phòng học trên một lớp, khắc phục được tình trạng học 2 

ca; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 85%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được 

quan tâm đầu tư; khuôn viên, cảnh quan nhà trường đã được xây dựng, cải tạo đảm 

bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn;  

 1.4. Hoạt động giáo dục được chú trọng theo hướng đổi mới phương pháp, 

hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; đã có sự chuyển biến mạnh 

từ tổ chức hoạt động dạy học thiên về cung cấp kiến thức sang phát triển năng lực 

và phẩm chất người học; tăng cường việc vận dụng tri thức vào giải quyết các vấn 

đề thực tiễn; 

 1.5. Công tác xã hội hoá giáo dục được quan tâm; sự vào cuộc của cấp ủy, 

chính quyền về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng nông thôn mới 

luôn được chú trọng. Nhận thức của cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên, nhân viên, 

học sinh, Nhân dân và các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội về tầm 

quan trọng, sự cần thiết xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được nâng cao.  

 2. Hạn chế 

2.1. Một số nhà trường chưa phát huy hiệu lực, hiệu quả của tổ chức và quản 

lí, quản trị; các tổ chức đoàn thể ở một số đơn vị chưa đa dạng hóa hình thức và 

nội dung hoạt động; một số đơn vị chưa quan tâm xây dựng phương hướng, chiến 

lược xây dựng và phát triển nhà trường, cải tiến chất lượng giáo dục; chưa chủ 

động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng 

trường; 

2.2. Một bộ phận cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên hạn chế về năng lực, 

nghiệp vụ, chưa tiếp cận với các hoạt động đổi mới giáo dục; số lượng giáo viên 

tiểu học thiếu so với quy định, khó khăn trong việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, 

thực hiện chương trình GDPT 2018 và đáp ứng yêu cầu chất lượng trường đạt 

chuẩn quốc gia;  

2.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị một số trường còn khó khăn, hạn chế chưa 

đáp ứng yêu cầu quy định cơ sở vật chất theo quy định mới và đảm bảo hiệu quả, 

chất lượng giáo dục trong tình hình mới: 

 Một số trường còn thiếu diện tích sân chơi, bãi tập, diện tích khuôn viên 

trường học; các phòng bộ môn diện tích và các quy định chưa đảm bảo theo quy 

định mới: Văn phòng, phòng họp, phòng giáo viên, phòng đa năng..; trang thiết bị 

tại các phòng hành chính, đồ dùng đồ chơi tại các nhóm, lớp đủ chủng loại nhưng 

thiếu số lượng; nhiều công trình phòng học, khối phòng phục vụ học tập và khối 

phòng hành chính quản trị chưa đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn quốc gia; phòng phục 

vụ học tập, bếp ăn bán trú cho trẻ em xuống cấp, chưa đủ diện tích theo quy định; 

phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở một số trường mầm non đã xuống 
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cấp, không đảm bảo theo quy định mới; một số đơn vị phòng thư viện, phòng 

truyền thống, phòng Đội chưa đảm bảo theo quy định,… 

          Công trình vệ sinh của cán bộ, giáo viên và học sinh ở một số trường chưa 

đảm bảo, thiếu cả về số lượng, diện tích, vị trí xây dựng chưa hợp lý. 

Số trường chưa đạt chuẩn quốc gia còn chiếm số lượng khá nhiều: còn có 23 

trường (chiếm 36%), trong đó MN: 8 trường; TH: 7 trường; THCS: 7 trường; TH-

THCS: 01 trường; 

2.4. Năm 2022 có 06 trường đến kỳ kiểm tra lại sau 5 năm nhưng không đạt 

yêu cầu về cơ sở vật chất (THCS Cẩm Dương, THCS Cẩm Thịnh, THCS Minh 

Lạc, TH Cẩm Nhượng, TH Cẩm Sơn, MN Nam Phúc Thăng 1). 

 III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

 Từng bước hoàn thành mục tiêu về lĩnh vực Giáo dục của Nghị quyết số 01-

NQ/ĐH ngày 24/7/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên khoá 

XXXII, nhiệm kỳ 2020 -2025, trong đó tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Mức độ 1: 

Mầm non 100%; tiểu học 100%, THCS 100%. Mức độ 2: Mầm non 15%, Tiểu học 

33%, THCS 25% và THPT 40%.  

2. Mục tiêu cụ thể 

a, Phấn đấu năm 2022 đạt 9 trường  

- Cũng cố, giữ vững trường đạt chuẩn kiểm tra lại: 05 trường, trong đó thời 

điểm tháng 4 năm 2022 có 3 trường (MN thị trấn Thiên Cầm, THCS Nam Phúc 

Thăng, THCS thị trấn Cẩm Xuyên) thời điểm kiểm tra tháng 10 năm 2022 có 2 

trường (MN Cẩm Vịnh, TH Cẩm Vịnh); 

- Xây dựng mới trường đạt chuẩn: 4 trường, thời điểm tháng 4 năm 2022 có 3 

trường (MN Cẩm Nhượng, MN Nam Phúc Thăng 2, Tiểu học Cẩm Thịnh), thời 

điểm tháng 10 năm 2022 có 1 trường (MN Cẩm Quang). 

b, Phấn đấu năm 2023 đạt 18 trường  

- Cũng cố, giữ vững trường đạt chuẩn kiểm tra lại: 10 trường (MN Cẩm Lộc, 

TH Cẩm Minh, TH Cẩm Hưng, TH Cẩm Dương, TH Nam Phúc Thăng 1, TH Yên 

Hòa, TH thị trấn Cẩm Xuyên 1, TH Cẩm Quang, TH Cẩm Bình, THCS Cẩm Bình) 

- Xây dựng mới trường đạt chuẩn: 8 trường (MN Cẩm Sơn, THCS Minh Lạc, 

THCS Yên Hòa, THCS Mỹ Duệ, THCS Cẩm Dương, TH Cẩm Thạch, TH TT Cẩm 

Xuyên 2, TH-THCS Phan Đình Giót). 

IV. GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng 

viên các cấp chính quyền, giáo viên và các tầng lớp Nhân dân về hiệu quả của 
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trường học có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia đáp ứng được yêu 

cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. 

2. Xác định đúng nhu cầu cần và đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

để huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất các trường học đạt chuẩn quốc 

gia theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa và đồng bộ. 

- Việc xác định nhu cầu cơ sở vật chất tại mỗi đơn vị căn cứ vào quy mô dự 

báo phát triển đến năm 2025; 

- Tích cực huy động các nguồn lực: nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân 

sách tỉnh, huyện, xã, nguồn xây dựng nông thôn mới, các nguồn tài trợ, nguồn huy 

động từ xã hội hóa, lồng ghép các chuơng trình dự án khác... để đầu tư xây dựng 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, điện nước, vệ sinh môi trường một cách đồng bộ. 

3. Sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên, nhân viên hành 

chính; tăng cường công tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục các trường học. 

Sắp xếp hợp lí đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên các trường đạt chuẩn 

quốc gia theo hướng: Bố trí những người có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao 

ở những trường có quy mô lớn, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 nhằm hiện 

thực được hiệu quả chất lượng giáo dục đối với các trường đạt chuẩn quốc gia. 

4. Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, giáo dục mầm non, 

nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện theo hướng “giáo dục lấy trẻ làm 

trung tâm”; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học của giáo dục phổ 

thông, phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh để phát triển năng lực phẩm 

chất người học. Vận dụng các mô hình, phương pháp dạy học tiên tiến, tích cực, 

phát huy vai trò tự học, tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. 

5. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, trên cơ sở quy định về tổ chức huy động, 

quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của Nhân dân và việc vận động, 

tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn, các 

trường học đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục nhằm huy động các tổ chức, cá nhân đầu 

tư vào lĩnh vực GDĐT để xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường theo hướng 

kiên cố, hiện đại, ưu tiên đầu tư những công trình trọng điểm, thiết yếu, cấp bách.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các phòng ngành và cơ quan liên quan xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện; 

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 

trong toàn huyện; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương xây dựng và triển 

khai kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở đơn vị; 
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- Tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ để đánh giá tiến độ thực hiện kế 

hoạch nhằm bổ sung, điều chỉnh để đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch, phù hợp với 

thực tiễn tại địa phương. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Phối hợp với Phòng GD&ĐT để cân đối vốn và lồng ghép các nguồn lực 

đầu tư, tham mưu UBND huyện, cấp tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện kế 

hoạch hàng năm và của cả giai đoạn; 

- Lập kế hoạch đưa vào lồng ghép các chương trình, các dự án, tìm kiếm các 

nhà tà trợ trong việc xây dựng CSVC trường học đảm bảo lộ trình của giai đoạn; 

- Tham mưu UBND huyện khen thưởng, hỗ trợ kinh phí cho các trường 

được công nhận đạt chuẩn quốc gia sau kiểm tra lại và kiểm tra công nhận mới.  

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp với Phòng GD&ĐT, UBND các xã, thị trấn rà soát lập quy hoạch 

và bố trí quỹ đất đảm bảo đủ điều kiện xây dựng trường đạt chuẩn theo quy định; 

- Phối hợp với Phòng TC-KH, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND 

huyện thực hiện quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở các trường học 

không có khả năng đạt chuẩn để có điều kiện tập trung đầu tư xây dựng về địa 

điểm mới. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Chủ trì và phối hợp với Phòng GD&ĐT, các phòng ngành liên quan, 

UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện phê duyệt quy hoạch xây dựng 

mạng lưới, hệ thống trường học gắn liền quy mô đô thị, quy hoạch nông thôn mới 

theo hướng đạt chuẩn về cơ sở vật chất gắn liền với sử dụng đất; 

- Phối hợp với Phòng GD&ĐT kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch 

phát triển mạng lưới trường học của các địa phương trên địa bàn huyện. 

5. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

Đẩy mạnh công tác truyền thông trong việc xây dựng trường chuẩn quốc 

gia; xây dựng các phóng sự, bài viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình 

tiên tiến về việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng nông thôn mới với việc 

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể tại địa phương và định kì đánh 

giá tiến độ, kết quả thực hiện; 
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- Phối hợp với các Phòng, Ngành rà soát quy hoạch xây dựng đô thị, quy 

hoạch nông thôn mới gắn liền với quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp học 

theo hướng đạt chuẩn về quy mô, diện tích đất sử dụng; 

- Chủ động cân đối ngân sách địa phương, huy động và lồng ghép các nguồn 

lực đầu tư trên địa bàn, tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học 

đạt chuẩn quốc gia. 

8. Các trường học MN, TH, THCS và TH-THCS 

Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, 

nhân viên trong nhà trường để tạo sự đồng thuận và tạo sự ủng hộ cao trong việc 

tìm kiếm các nguồn lực để xây dựng trường học đạt chuẩn. 

        Chủ động phối hợp với địa phương trong việc rà soát, lập kế hoạch cho việc 

đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị tại đơn vị sát đúng với nhu 

cầu và các văn bản quy định đối với trường học đạt chuẩn quốc gia. 

Trên đây là Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, yêu cầu các 

phòng ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các trường học nghiêm túc tổ 

chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT; 

- T.Trực Huyện uỷ; T.Trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường học: MN, TH, THCS, TH-THCS; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, GD&ĐT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 
 

TT Tên trường Tên xã, thị 

Tháng, năm  

đạt chuẩn 

Mức 

 đạt 

Năm công 

nhận lại 

I. MẦM NON     

1 MN Cẩm Hà Cẩm Hà 2/2021 2 2026 

2 MN Cẩm Lộc Cẩm Lộc 6/2017 1 2022 

3 MN Cẩm Minh Cẩm Minh 2/2021 1 2026 

4 MN Cẩm Lạc Cẩm Lạc 2/2021 1 2026 

5 MN Cẩm Lĩnh Cẩm Lĩnh 2/2021 1 2026 

6 MN Cẩm Thành Cẩm Thành 2/2021 2 2026 

7 MN TT Cẩm Xuyên TT Cẩm Xuyên 2/2021 1 2026 

8 MN Cẩm Dương Cẩm Dương 3/2020 1 2025 

9 MN Cẩm Vịnh Cẩm Vịnh 6/2017 1 2022 

10 MN Lê Duẩn Cẩm Duệ 3/2020 1 2025 

11 MN Yên Hòa Yên Hòa 8/2018 1 2023 

12 MN Cẩm Bình Cẩm Bình 7/2018 1 2023 

13 MN Cẩm Thịnh Cẩm Thịnh 8/2021 1 2026 

14 MN Thiên Cầm TT Thiên Cẩm  8/2016 1 2021 

15 MN Cẩm Trung Cẩm Trung 8/2021 1 2026 

16 MN Cẩm Mỹ Cẩm Mỹ 8/2021 1 2026 

II. TIỂU HỌC     

1 TH Cẩm Lĩnh Cẩm Lĩnh 3/2020 2 2025 

2 TH Cẩm Trung Cẩm Trung 2/2021 2 2026 

3 TH Nam Phúc Thăng 2 Nam Phúc Thăng 2/2021 1 2026 

4 TH Cẩm Mỹ Cẩm Mỹ 2/2021 2 2026 

5 TH Cẩm Hà Cẩm Hà 3/2020 2 2025 

6 TH Cẩm Duệ Cẩm Duệ 3/2020 2 2025 

7 TH Cẩm Hưng Cẩm Hưng 8/2018 2 2023 

8 TH Cẩm Dương Cẩm Dương 8/2018 2 2023 

9 TH Nam Phúc Thăng 1 Nam Phúc Thăng 8/2018 2 2023 

10 TH Yên Hòa Yên Hòa 8/2018 2 2023 
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11 TH TT C. Xuyên 1 TT Cẩm Xuyên 8/2018 2 2023 

12 TH Cẩm Quang Cẩm Quang 8/2018 2 2023 

13 TH Cẩm Bình Cẩm Bình 8/2018 2 2023 

14 TH Cẩm Vịnh Cẩm Vịnh 6/2017 1 2022 

15 TH Cẩm Lạc Cẩm Lạc 01/2017 2 2022 

16 TH Cẩm Lộc Cẩm Lộc 01/2022 2 2026 

18 TH Cẩm Minh Cẩm Minh 8/2018 1 2023 

III. THCS, TH-THCS     

1 THCS Đại Thành Cẩm Thành 3/2020 1 2025 

2 THCS Cẩm Bình Cẩm Bình 8/2018 1 2023 

3 THCS Nam Phúc Thăng Nam Phúc Thăng 8/2017 1 2022 

4 THCS TT C.Xuyên TT Cẩm Xuyên 8/2017 1 2022 

5 THCS Hà Huy Tập Cẩm Hưng 10/2021 1 2026 

6 

THCS Nguyễn Hữu 

Thái Cẩm Quang 10/2021 1 2026 

7 THCS Cẩm Trung Cẩm Trung 01/2022 1 2026 
 


		hoangntx.cx@hatinh.gov.vn
	2022-01-24T16:06:06+0700


		phongnn.ubcx@hatinh.gov.vn
	2022-01-25T09:08:42+0700


		thangpv.ubcx@hatinh.gov.vn
	2022-01-25T00:14:33-0800


		ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
	2022-01-25T16:23:19+0700


		2022-01-25T16:23:47+0700


		2022-01-25T16:24:10+0700




