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KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

TRƯỜNG THCS NAM HÙNG 2016 – 2021  

 

1. Giới thiệu nhà trường  

       Trường được thành lập năm 1965 với tên gọi là trường Cấp II Nam Hùng. 

Trong suốt một thời gian dài, sát nhập với trường Cấp I Nam Hùng thành trường 

PTCS Nam Hùng. Năm học 1990 – 1991, trường lại được chia tách và có tên gọi là 

trường THCS Nam Hùng từ đó đến nay.  

       Trường THCS Nam Hùng - xã Nam Hùng được xây dựng nhằm phục vụ nhu 

cầu học tập, rèn luyện và giáo dục cho con em ở địa phương lứa tuổi thiếu niên; 

thực hiện nhiệm vụ phát triển phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện học sinh theo kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục của huyện, tỉnh và 

của quốc gia.  

       Hiện nay, trường có 11 lớp với tổng số 353 học sinh và 25 CBGVNV. Tổng 

diện tích khuôn viên của trường 7515 m2, bình quân hơn 21 m2/học sinh. Tất cả 

100% các phòng học đều mái bằng hóa, kiên cố, có đủ các phòng chức năng, phòng 

học bộ môn phục vụ hoạt động giáo dục và quản lý hành chính. Nhà trường được 

UBND tỉnh Nam Định công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2015. 

Cảnh quan sư phạm trường lớp xanh, sạch, an toàn và thân thiện, không ngừng 

được đầu tư, đổi mới ngày càng đẹp hơn, trường được Sở GD – ĐT tỉnh Nam Định 

công nhận trường trung học đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn năm 2016.  

       Trong nhiều năm qua, trường liên tục là đơn vị tiên tiến. Trong các kỳ thi học 

sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh trường luôn là một trong những đơn vị đạt thành tích 

cao trong khối các trường THCS của huyện Nam Trực. Hằng năm, học sinh của 

trường đều tốt nghiệp 100%, trong đó một tỷ lệ lớn học sinh tiếp tục học lên lớp 10 

- THPT, THCN và học nghề dài hạn (năm 2016, đạt tỷ lệ 80% học sinh tốt nghiệp 

THCS tiếp tục học lên lớp 10-THPT, THCN). Tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ nhỏ 

học sinh chưa được sự chăm lo, đầu tư tối đa từ phía CMHS và gia đình cho việc 

học hành của con em.  

       Trường có đội ngũ giáo viên mạnh về chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm và 

tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Tất cả 100% CBGVNV của nhà trường có 

trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo, đều được xếp loại xuất sắc và khá 

theo chuẩn giáo viên THCS. Tuy nhiên, cơ cấu giáo viên chưa đồng bộ, nhiều giáo 

viên phải dạy kiêm nhiệm các bộ môn không được đào tạo trong trường sư phạm, 

thiếu giáo viên giảng dạy môn Địa lý và môn Hoá học.  

       Quy mô trường nhỏ, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện nay đã đảm bảo được yêu 

cầu tối thiểu của một trường trung học đạt chuẩn. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng 
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được theo yêu cầu liên tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện phổ 

thông hiện nay, một số hạng mục trang thiết bị kỹ thuật đã bắt đầu xuống cấp. Khả 

năng khai thác và ứng dụng CNTT-TT trong dạy học và giáo dục còn ở mức trung 

bình, do khó khăn về kinh phí đầu tư phát triển.  

       Những năm gần đây, kinh tế - xã hội địa phương có nhiều đổi mới phát triển, 

xã Nam Hùng đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, nhà trường được sự quan tâm 

đầu tư của Đảng ủy, chính quyền nhân dân, đóng góp huy động sức người, sức của 

xây dựng phát triển trường của CMHS và quần chúng nhân dân.  

       Đó là những tiền đề, thời cơ nhưng cũng là thách thức để nhà trường tự tin, kỳ 

vọng phát triển trong giai đoạn 2016 – 2021, nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện học sinh, xây dựng phát triển nhà trường theo định hướng chuẩn hóa, hiện đại 

hóa và vững bước tương lai.  

2. Xác định sứ mạng, giá trị, tầm nhìn  

2.1. Sứ mạng  

       Giáo dục mỗi học sinh thành người có khả năng tự định hướng vươn lên và tự 

học suốt đời, mạnh mẽ về tinh thần, sẵn sàng và quyết tâm phụng sự quê hương đất 

nước.  

2.2. Giá trị 
 
 

Tình đoàn kết Lòng nhân ái Tinh thần trách nhiệm 

Tính trung thực Tính sáng tạo Sự hợp tác 

Lòng tự trọng  Lòng khoan dung  Khát vọng vươn lên  
 

2.3. Tầm nhìn  

       Là một trường học ưu tú trong khích lệ cá nhân vươn tới thành công, có cội 

nguồn truyền thống và được trang bị tốt nhất cho tương lai.  

3. Mục tiêu  

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, đảm bảo theo mục tiêu, chương 

trình giáo dục phổ thông cấp Trung học cơ sở; trên 85% học sinh tốt nghiệp ra 

trường học lên THPT, THCN và học nghề dài hạn.  

- Củng cố các tiêu chí trường trung học đạt chuẩn Quốc gia và phát triển nhà 

trường thành đơn vị điển hình tiên tiến của huyện, của tỉnh.  

4. Các giải pháp  

4.1. Đổi mới dạy học và giáo dục   

- Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, có ảnh hưởng tích cực đến  

hoạt động giáo dục của nhà trường nói chung và hoạt động dạy học nói riêng; đảm 

bảo cảnh quan sư phạm trường lớp xanh, sạch, an toàn và ngày càng đẹp hơn.  
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- Tiếp tục đổi mới dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh 

THCS tới từng khối lớp, giúp các em tự tin trong học tập và rèn luyện. Cụ thể đổi 

mới phải cả trong tư duy và hành động về phương pháp dạy học hiện đại theo đặc 

trưng từng bộ môn tới từng chuyên đề kế hoạch dạy học, từng tiết học trong suốt 

học kỳ và cả năm học.  

- Thầy, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự 

chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự 

học cho các em; học sinh được khuyến khích đề xuất sáng kiến và cùng các thầy, 

cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao.  

- Trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, chú trọng rèn kỹ năng sống và giáo 

dục giá trị cho học sinh; rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong 

cuộc sống, thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm; rèn luyện sức khoẻ 

và ý thức bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông, đuối nước và 

các tai nạn thương tích khác; rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hoá, chung sống hoà 

bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội.  

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tập thể (HĐNGLL, ngoại khoá) vui 

tươi, lành mạnh; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao một cách thiết 

thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh; tổ chức các hoạt 

động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với đặc điểm tâm lý nhận thức của lứa 

tuổi học sinh THCS.  

- Quán triệt Nghị quyết số 29/NQ-TW của BCH TW Đảng (khóa XI) và Chương 

trình hành động số 01/CT-UBND của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; từng bước mạnh mẽ tổ chức thực hiện đổi 

mới dạy học, đổi mới các hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát 

triển năng lực học sinh, tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện cho thay SGK phổ thông 

2018 – 2019.  

- Học sinh được tổ chức tham gia tìm hiểu, thường xuyên chăm sóc và phát huy giá 

trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương.  

4.2. Phát triển đội ngũ  

4.2.1. Thực trạng đội ngũ CBGVNV  

- Tổng số 25 CBGVNV, trong đó:  

       + CBQL: 02 (100% đạt trên chuẩn trình độ đào tạo)  

       + GV: 21 (100% đạt và trên chuẩn trình độ đào tạo)  

       + NV: 02 (100% đạt và trên chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 02 NVHĐH)  

- Cơ cấu theo giới tính: Nam 09 (36%) ; Nữ 16 (64%)  

- Cơ cấu theo độ tuổi:   
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       Dưới 30 tuổi: 02 (08%) ;                  Từ 30 đến dưới 40 tuổi: 13 (52%)  

       Từ 40 đến dưới 50 tuổi: 07 (28%) ;  Từ 50 tuổi trở nên: 03 (12%)  

- Trình độ đào tạo: 100% CBGVNV đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo  

- Năng lực chuyên môn, NVSP: Giỏi 10/21 = 47.6%; Khá 11/21 = 52.4%  

- 100% CBGVNV của nhà trường có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, 

phẩm chất đạo đức tốt; 100% đạt tiêu chuẩn gia đình nhà giáo văn hoá.  

- Chi bộ Đảng: 15 đồng chí (đạt tỷ lệ 60% CBGVNV)  

- Chi Đoàn giáo viên: 10 đồng chí (đạt tỷ lệ 40% CBGVNV)  

- Công Đoàn cơ sở 25 công đoàn viên (đạt tỷ lệ 100% CBGVNV) 

       Như vậy, nhà trường có một đội ngũ CBGVNV đảm bảo chất lượng và mạnh 

về chuyên môn, có những đồng chí giáo viên đang được bồi dưỡng để là “chim đầu 

đàn” trong hoạt động chuyên môn của ngành cấp huyện.  

       Về cơ cấu giới, độ tuổi, trình độ … đảm bảo có sự liên tục phát triển, có sự trẻ 

hoá đội ngũ năng động, nhiệt tình và sáng tạo; kế tiếp có sự ổn định chất lượng 

ngày càng cao về năng lực đội ngũ, sự say mê và trách nhiệm đối với chuyên môn 

nghề nghiệp; đặc biệt là sự tâm huyết đúc kết tinh hoa nghề thầy của các nhà giáo 

công tác lâu năm dành cho các đồng nghiệp mới vào nghề và hết lòng vì sự nghiệp 

trồng người trên quê hương Nam Hùng.  

4.2.2. Phát triển đội ngũ đến năm 2021  

- Phát triển đội ngũ của nhà trường đáp ứng mục tiêu của kế hoạch chiến lược.  

- Quản lý và phát triển đội ngũ CBGVNV đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng và 

cơ cấu, dựa trên các nguyên tắc, nội dung, phương pháp và điều kiện phát triển 

nguồn nhân lực.  

- Xây dựng đội ngũ CBGVNV nhà trường là một tập thể sư phạm mạnh và có trình 

độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm giỏi nhằm đáp ứng và đi trước một bước 

về yêu cầu đổi mới, phát triển nhà trường trong bối cảnh hiện nay và hướng tới 

tương lai.   

- Hình thành một môi trường mà trong đó mỗi CBGVNV của nhà trường có thể 

phát triển được mọi tiềm năng trí tuệ, sức lực cũng như lý tưởng nghề nghiệp để đạt 

được mục tiêu của tập thể, của nhà trường với thời gian, tiền bạc, vật chất và sự 

không hài lòng ít nhất.  

       Tham mưu với UBND huyện, Phòng GD - ĐT huyện có cơ chế ưu tiên và 

tuyển chọn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phù hợp:  

- Đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu và chất lượng nhân sự phục vụ cho các hoạt động 

giáo dục và dạy học của nhà trường; 100% CBGVNV có trình độ đạt và trên chuẩn 

đào tạo; có năng lực chuyên môn đáp ứng tốt các vị trí công tác.  
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- Ưu tiên tuyển chọn và có cơ chế thu hút nội bộ đối với những cán bộ quản lý trẻ 

tài năng, những giáo viên giỏi và những nhân viên tốt; bồi dưỡng thường xuyên, tự 

học và đào tạo nâng cao trình độ dần hoàn thiện đội ngũ ở trình độ cao về khoa học 

chuyên môn và năng lực, nghiệp vụ sư phạm giỏi. 

- Thống nhất mục tiêu phát triển của nhà trường với mục tiêu phát triển của mỗi 

CBGVNV và với mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển đất nước.  
 

       Bảng: Quy hoạch phát triển đội ngũ 2016 – 2021  
 

Nhân sự Hiện 

có 

Cần Cân đối TĐCM/NLSP 

năm 2016 

TĐCM/NLSP 

năm 2021 Thiếu Thừa 

1. Giáo viên  

   + Tự nhiên  

   + Xã hội  

   + Thể dục  

   + Ngoại ngữ  

   + Nhạc  

   + Hoạ  

   + Tin học  

   + Công nghệ  

21 

08 

06 

02 

02 

01 

01 

 

01 

21 

08 

06 

02 

02 

01 

01 

 

01 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

10 ĐH + 11 CĐ  

05 ĐH + 03 CĐ 

02 ĐH + 04 CĐ 

01 ĐH + 01 CĐ 

02 ĐH   

               01 CĐ 

              01 CĐ 

 

               01 CĐ 

16 ĐH+05CĐ 

07 ĐH+01CĐ 

04 ĐH+02CĐ 

01 ĐH+01CĐ 

02 ĐH 

             01 CĐ 

01 ĐH 

 

01 ĐH 

2. TPT Đội 0 01 01   01 ĐH 

3. CBQL  

+ Hiệu trưởng  

+ Phó H.trưởng 

02 

01 

01 

02 

01 

01 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

01SĐH + 01ĐH 

01 Thạc sỹ  

01 ĐH  

02 SĐH  

Thạc sỹ  

Thạc sỹ 

4. Văn phòng  

   + Nv kế toán  

   + Nv văn thư  

   + Nv y tế  

   + Nv TBDH  

   + Nv thư viện 

02 

01 

01 

0 

0 

0 

05 

01 

01 

01 

01 

01 

03 

0 

0 

01 

01 

01 

 01TC  

01 TC  

01 TC  

05 ĐH&CĐ 

 

 

 

 

5. Bảo vệ  01 01    (HĐ thời vụ) 

Tổng 25 29 04    
 

4.3. CSVC, trang thiết bị, công nghệ, hệ thống thông tin 

4.3.1. Thực trạng CSVC, trang thiết bị, công nghệ, hệ thống thông tin 

- Diện tích khuôn viên nhà trường: 7515 m2, đạt bình quân hơn 21 m2/1 học sinh.  

- Phòng học: 11 phòng/ 11 lớp, đạt 100% mái bằng kiên cố.  
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- Phòng làm việc và các phòng chức năng gồm có các phòng: Truyền thống - Họp 

HĐSP; phòng họp BGH - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; phòng hành chính - thư 

viện, phòng Công đoàn; phòng Đoàn – Đội, y tế học đường; phòng SHCM tổ 

KHTN, tổ KHXH; phòng bảo vệ và kho chứa tổng hợp, 05 phòng học bộ môn Tin 

học, nghe nhìn, Vật lý, Hoá học, Sinh học.  

- Sân chơi cho học sinh có diện tích 1500 m2, bãi tập TDTT có diện tích 900 m2  

- Dụng cụ TDTT đảm bảo các yêu cầu tối thiểu cho việc giảng dạy và luyện tập  

- Khu vực vệ sinh: Có 01 khu vực cho học sinh riêng biệt khu nam và khu nữ, 01 

khu vực cho giáo viên, thường xuyên đảm bảo vệ sinh.  

- Khu vực để xe: Có 01 khu vực cho học sinh và 01 khu vực cho giáo viên.  

- Bàn ghế học sinh: 180 bộ loại 2 chỗ ngồi đảm bảo tốt và đầy đủ chỗ ngồi cho 353 

học sinh của trường.  

- Trang thiết bị dạy học, hệ thống điện, nước sạch sử dụng đảm bảo tới từng phòng 

học ổn định, thường xuyên tốt.  

- Các trang thiết bị khác: Cơ bản đầy đủ, bố trí ở các phòng làm việc và phòng chức 

năng, hệ thống nghe nhìn điện tử, trang thiết bị phục vụ hoạt động Đoàn - Đội có 

chất lượng tốt.  

- Đồ dùng TBDH: Mỗi khối lớp có 01 bộ đồ dùng TBDH do ngành cấp trên cung 

cấp, hoạt động sử dụng và quản lý thường xuyên hiệu quả.  

- Thư viện nhà trường: Có hơn 3500 đầu sách tham khảo, SGK, tài liệu chuyên 

môn, nghiệp vụ … và các tạp chí, sách báo chuyên đề phục vụ hoạt động giáo dục 

và thông tin văn hoá. Hiện tại, thư viện đã có máy tính nối mạng internet để khai 

thác thông tin điện tử và quản lý hệ thống thông tin giáo dục nội bộ.  

- Cảnh quan sư phạm nhà trường xanh, sạch, thân thiện, an toàn và ngày càng 

khang trang; có cổng trường, tường bao khuôn viên, các khu vực bố trí tương đối 

hợp lý; có vườn hoa cây cảnh, đảm bảo môi trường sư phạm tốt.  

4.3.2. Quy hoạch phát triển CSVC, trang thiết bị, công nghệ, hệ thống thông tin  

       Xây dựng, củng cố và hoàn thiện CSVC kỹ thuật theo tiêu chuẩn trường trung 

học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016 – 2021.  

       Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt, trong một môi trường giáo dục 

lành mạnh, tích cực và hiệu quả; trường có hệ thống tường rào bao quanh, có cổng 

trường, biển trường được thiết kế theo quy định và phù hợp với hướng phát triển 

của cộng đồng; tất cả các khu vực trong trường được bố trí hợp lý, hài hòa không 

gian kiến trúc, bảo vệ môi trường và luôn luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn. 

       Cơ cấu các khối công trình trong trường gồm:  
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TT Hạng mục công trình Số 

lượng 

Số m2 

/phòng 

Ghi chú  

(1) Khối phòng học, phòng bộ môn  

- Phòng học  

- Phòng học bộ môn  

(Gồm các phòng: Vật lý, Hoá học, 

Sinh học, Tin học, nghe nhìn, môn 

KHXH) 

 

11 

06 

 

50 m2  

50 m2 

 

* 

*  

(Thêm phòng các môn 

KHXH) 

 

(2) Khối phòng phục vụ học tập  

- Nhà tập đa năng  

- Thư viện  

- Phòng đọc CBGVNV  

- Phòng đọc học sinh  

- Phòng hoạt động Đoàn - Đội    

- Phòng truyền thống  

 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

 

500 m2 

50 m2 

50 m2 

50 m2 

50 m2 

70 m2 

 

** 

* 

** 

** 

* 

* 

(3) Khối phòng hành chính  

- Phòng Hiệu trưởng  

- Phòng Phó Hiệu trưởng  

- Phòng nhân viên văn phòng  

- Phòng họp HĐSP  

- Phòng SHCM tổ KHXH  

- Phòng SHCM tổ KHTN  

- Phòng y tế học đường  

- Phòng thường trực (bảo vệ)  

- Phòng Công Đoàn 

- Nhà kho 

 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

 

25 m2 

25 m2 

25 m2 

70 m2 

25 m2 

25 m2 

16 m2 

16 m2 

25 m2 

50 m2 

 

* 

*  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

(4) Khu sân chơi, bãi tập  

- Khu sân chơi  

- Khu bãi tập 

 

01 

01 

 

1500m2 

900 m2 

 

* 

* 

(5) Khu vệ sinh và khu để xe  

- Khu vệ sinh CBGVNV  

- Khu vệ sinh học sinh  

- Khu để xe CBGVNV  

- Khu để xe học sinh 

 

01 

01 

01 

01 

 

25 m2 

60 m2 

60 m2 

240 m2 

 

* 

* 

* 

* 

(6) - Hệ thống cấp nước sạch, hệ 

thống thoát nước cho tất cả các 

khu vực theo quy định về vệ 

sinh môi trường.  

01  * 

 

 

 

(7) - Hệ thống điện chiếu sáng cho 

tất cả các khu vực theo quy định 

về an toàn điện và môi trường  

01  * 
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(*) Là các phòng, hệ thống đã có hoặc được bố trí sử dụng tạm thời, hiệu quả.  

(**) Là các phòng, hệ thống chưa có phải quy hoạch xây dựng bổ sung 2016 - 2021 

- Về thiết bị dạy học đáp ứng đầy đủ kịp thời, đảm bảo chuẩn hóa cho các hoạt 

động giáo dục và dạy học, trang bị đầy đủ và sử dụng hiệu quả các phòng bộ môn.  

- Liên tục cập nhật công nghệ mới, ứng dụng khoa học sư phạm, phổ biến kịp thời 

và áp dụng hiệu quả ngay vào dạy học và các hoạt động giáo dục khác.  

- Trang bị mỗi phòng bộ môn đủ 01 bộ máy chiếu đa năng, máy vi tính.  

- Quản lý thông tin giáo dục nhà trường bằng hai hệ thống internet tốc độ cao có 

dây và không dây; xây dựng và quản lý hiệu quả thư viện điện tử nhà trường.  

4.4. Nguồn lực tài chính  

       Đảm bảo nguồn tài chính đáp ứng xây dựng, bổ sung CSVC kỹ thuật nhà 

trường theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, tiếp cận chuẩn quốc tế.  

       Tham mưu với ngành cấp trên đầu tư ngân sách trọng điểm, phát triển nhà 

trường theo chương trình mục tiêu; tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền nhân 

dân đầu tư ngân sách phát triển sự nghiệp giáo dục, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ 

thuật của nhà trường.  

       Kế hoạch huy động các nguồn lực tài chính:  

- Ngân sách Nhà nước cấp trực tiếp cho nhà trường: 500 đến 600 triệu đồng (mua 

sắm bổ sung, sửa chữa trang thiết bị dạy học, ứng dụng khoa học giáo dục).  

- Ngân sách địa phương, cộng đồng: 1,5 đến 1,6 tỷ đồng (xây dựng mới nhà tập đa 

năng và nâng cấp các phòng học, phòng bộ môn và các phòng chức năng).  

- CMHS, các tổ chức đoàn thể, cá nhân tán trợ, doanh nghiệp thành đạt: 1,0 đến 1,1 

tỷ đồng (hoàn thiện xây dựng khuôn viên, cảnh quan sư phạm và mua sắm trang 

thiết bị công nghệ).  

       Kế hoạch dự toán nhu cầu kinh phí cho xây dựng, bổ sung CSVC kỹ thuật nhà 

trường giai đoạn 2016 – 2021 khoảng 3,0 đến 3,3 tỷ đồng.  

4.5. Quan hệ với cộng đồng  

- Lãnh đạo nhà trường xây dựng dự thảo kế hoạch chiến lược, tham vấn chuyên gia 

và các tổ chức, ban ngành đoàn thể; CBGVNV và học sinh tích cực tham gia đóng 

góp hoàn thiện kế hoạch chiến lược và cam kết thi đua thực hiện tốt theo kế hoạch 

phát triển.  

- Hoàn thiện văn bản, phê chuẩn kế hoạch chiến lược, báo cáo các cấp quản lý.  

- Tuyên truyền quảng bá kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường tới các tổ chức, 

ban ngành đoàn thể, CMHS, học sinh cũ … và cả cộng đồng nhân dân địa phương 
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với khẩu hiệu hành động “Nhà trường là vầng trán của cộng đồng và cộng đồng là 

trái tim của nhà trường”.  

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, đường 

lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục. 

4.6. Lãnh đạo và quản lý  

- Xây dựng và triển khai quy trình quản lý kế hoạch chiến lược, đảm bảo tính khoa 

học, tính thực tiễn, tính hệ thống, đồng bộ, khả thi và hiệu quả.  

- Thống nhất ý chí và hành động trong Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu và các tổ chức 

đoàn thể của nhà trường về hoạch định chiến lược và tổ chức thực hiện chiến lược; 

xây dựng và triển khai cụ thể, chi tiết kế hoạch từng năm học, từng quý, từng tháng 

và hằng tuần.  

- Sử dụng lợi thế so sánh tối ưu, phát triển nguồn nhân lực hiện có của nhà trường 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu liên tục đổi mới; giao nhiệm vụ, phân công đúng người, 

đúng việc, phát huy cao độ tiềm năng trí tuệ và năng lực của đội ngũ.  

- Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch 

chiến lược.  

- Thu thập thông tin phản hồi liên quan đến quy trình quản lý kế hoạch chiến lược, 

liên tục cải tiến, bổ sung hoàn thiện kế hoạch chiến lược theo mục tiêu và nhiệm vụ 

của từng năm học.  

- Thường xuyên nghiên cứu học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực lãnh 

đạo và quản lý nhà trường cho cán bộ quản lý và các nhân sự nguồn cán bộ quản lý.  
 

5. Kết luận và kiến nghị  

       Bản kế hoạch chiến lược phát triển Trường THCS Nam Hùng 2016 – 2021 

được tập thể Ban Giám hiệu và CBGVNV nhà trường xây dựng trên cơ sở thực tiễn 

hoạt động giáo dục tại địa phương; thực trạng và sự phát triển của giáo dục huyện 

Nam Trực, xu thế phát triển của giáo dục Việt Nam trong những thập kỷ đầu của 

thế kỷ XXI.  

       Kế hoạch chiến lược sẽ là kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động của Trường 

THCS Nam Hùng trong giai đoạn 2016 – 2021 và phát triển hướng tới tương lai. 

Trân trọng đề nghị:  

- Huyện ủy, UBND huyện Nam Trực đồng ý và tạo mọi điều kiện để nhà trường 

hoàn thành và thực hiện tốt kế hoạch chiến lược.  

- Phòng GD - ĐT huyện Nam Trực chỉ đạo, đầu tư trọng điểm theo mục tiêu, giám 

sát và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực hiện tốt kế hoạch chiến lược.  
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- Đảng ủy, chính quyền nhân dân xã Nam Hùng quan tâm lãnh đạo, đầu tư, tập 

trung các nguồn lực giúp đỡ nhà trường thực hiện tốt kế hoạch chiến lược.  

- Các tổ chức, ban ngành, đoàn thể nhân dân tại cộng đồng thường xuyên quan tâm, 

ủng hộ về vật chất và tinh thần kịp thời trong từng giai đoạn phát triển của nhà 

trường.  

- Các bậc CMHS, học sinh cũ của trường, các cá nhân, doanh nghiệp thành đạt trên 

quê hương quan tâm, đầu tư, ủng hộ nhà trường hoàn thành xuất sắc kế hoạch chiến 

lược.  
 

Nam Hùng - 2016    

 


