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KẾ HOẠCH
thực hiện Chương trình số 27-CTr/HU ngày 21/9/2021 của Huyện ủy
Nam Giang về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/7/2021
của Tỉnh ủy trong công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Quảng
Nam về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai
đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Chương trình số 27-CTr/HU, ngày 21/9/2021 của Huyện ủy Nam
Giang về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy
về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam
giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030;
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch thực hiện với các nội
dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong công tác
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cụ thể hóa các nội dung của Chương trình số 27CTr/HU, ngày 21/9/2021 của Huyện ủy Nam Giang về thực hiện Nghị quyết số
11-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tế của ngành
giáo dục huyện nhà để tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ và đạt hiệu quả.
- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phát triển sự nghiệp văn hóa, thể
dục thể thao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trong ngành giáo
dục của huyện, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh.
2. Yêu cầu
- Thực hiện đảm bảo các nội dung đề ra tại Chương trình số 27-CTr/HU,
ngày 21/9/2021 của Huyện uỷ; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả bằng các kế
hoạch, dự án cụ thể về phát triển văn hóa, thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025
và định hướng đến năm 2030 trong ngành giáo dục huyện nhà.
- Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”. Tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc về quy mô, chất
lượng để thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao huyện nhà ngày
càng sâu rộng. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát để thực hiện hiệu quả,
đúng quy định.
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II. MỤC TIÊU
1. Về phát triển sự nghiệp văn hóa
Đến năm 2025
- Xây dựng được môi trường văn hóa lành mạnh “Trường học hạnh
phúc”, phù hợp với sự phát triển giáo dục của huyện. Phát huy tốt vai trò trách
nhiệm của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc bảo tồn và phát huy giá
trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện.
- Đầu tư xây dựng thư viện trường học và được ứng dụng CNTT; 100%
các cơ sở giáo dục có phòng đọc và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
văn bản, điều hành tác nghiệp.
- 100% gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn Gia đình văn hóa;
100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
Đến năm 2030
- 100% thanh thiếu nhi trong các trường học được giáo dục về giá trị lịch
sử, văn hóa truyền thống của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
2. Về phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao trong trường học
Đến năm 2025
- 80% các cơ sở giáo dục có sân vận động, nhà tập luyện TDTT, điểm lắp
đặt dụng cụ TDTT ngoài trời, điểm vui chơi cho trẻ em và các công trình thể
thao khác.
- Số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trong cơ
quan, đơn vị đạt 35%. Mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký ít nhất một môn thể dục, thể
thao để tập luyện thường xuyên.
- Số cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện thực hiện đầy đủ
chương trình giáo dục thể chất nội khóa duy trì 100%; thường xuyên hoạt động
thể thao ngoại khóa đạt 90% trở lên; 90% trường học có câu lạc bộ thể thao; tổ
chức dạy bơi, phổ cập bơi cho học sinh đạt trên 40%.
- Phấn đấu đạt vị trí “nhất, nhì, ba” trong số các môn thi tại các giải thể
thao do tỉnh tổ chức.
Đến năm 2030
- Số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt trên
40%.
- Số cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy bơi, phổ cập bơi cho học sinh
đạt trên 60%.
- Phấn đấu duy trì đạt vị trí “nhất, nhì, ba” trong số các môn thi tại các
giải thể thao do tỉnh tổ chức và có thành tích giải toàn đoàn theo quy định.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý
của các cấp chính quyền; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan,
ban, ngành và các cấp quản lý trong triển khai thực hiện các Nghị quyết,
Chương trình cấp trên
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Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp về sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao, xác định đây là nhiệm vụ chính trị
quan trọng của cả ngành, cần quyết liệt, kiên trì thực hiện.
Kịp thời thể chế hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển
thể dục thể thao; có bước đi thận trọng, chắc chắn trong quá trình tổ chức thực
hiện.
Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội chủ động tham gia giám sát,
phản biện các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực thể dục thể thao trong ngành
giáo dục nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động mọi nguồn lực đóng
góp cho xã hội.
2. Xây dựng, phát triển bền vững phong trào TDTT trong cán bộ,
viên chức và học sinh
- Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”. Đẩy mạnh các hoạt động TDTT trong cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động trong ngành giáo dục; bảo tồn và phát huy các môn
thể thao truyền thống như bắn nỏ, đẩy gậy,...
- Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, phát huy cơ sở vật chất, trang thiết
bị giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường. Đẩy mạnh công tác phổ cập
bơi và phòng, chống tai nạn do đuối nước trong các cơ sở giáo dục. Tiếp tục
thực hiện việc giảng dạy một số môn thể thao phù hợp, thành lập các câu lạc bộ
TDTT theo sở thích và phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu thể thao trong trường
học.
3. Hoàn thiện hệ thống, chương trình tổ chức các hoạt động, các giải
thể thao của ngành
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống, chương trình tổ chức các giải thể thao cấp
trường, cấp huyện.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng vận động viên các môn thể thao thành
tích cao có thế mạnh, thu hút; phấn đấu đạt được nhiều vị trí cao tại các giải thể
thao do Sở GDĐT tổ chức.
4. Đảm bảo nguồn lực tài chính, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng
cao hiệu quả đầu tư cho sự nghiệp TDTT
- Ưu tiên bố trí ngân sách Nhà nước cho lĩnh vực Văn hóa, thể dục thể
thao, lồng ghép trong xây dựng Nông thôn mới để đầu tư xây dựng các cơ sở hạ
tầng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.
- Quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng khu TDTT trong các cơ sở giáo
dục. Tranh thủ các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện để đầu tư xây dựng, sửa
chữa các công trình văn hóa, thể thao. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động
nguồn lực xã hội, kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội vào
các dự án văn hóa, thể dục thể thao.
5. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;
bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt phong trào TDTT
- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng
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môn học đặc biệt bộ môn thể dục để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội
ngũ giáo viên; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ sở đào tạo để phối hợp
tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.
- Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với giáo viên, thu hút giáo viên
vùng thấp lên công tác tại các trường thuộc vùng khó khăn của địa phương.Tăng
cường giáo viên là người DTTS là người tại địa phương các xã, thị trấn theo
hướng ổn định, định cư lâu dài.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chủ động triển khai, quán triệt tinh thần Chương trình số 27-CTr/HU,
ngày 21/9/2021 của Huyện ủy Nam Giang về thực hiện Nghị quyết số 11NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát trỉển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể
thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 đến tất
cả cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng,
hành động triển khai các chủ trương, chính sách để thực hiện các nhiệm vụ về
phát triển thể dục thể thao.
- Tích cực tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành các văn
bản mang tính chiến lược, định hướng phát triển thể dục thể thao lâu dài và
xuyên suốt. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị dạy
học TDTT trong các cơ sở giáo dục để thực hiện tốt việc dạy học và phục vụ
nhu cầu tập luyện TDTT trong các nhà trường.
- Tùy vào tình hình thực tế, hằng năm phòng GD&ĐT thực hiện đăng ký
chỉ tiêu kinh tế - xã hội và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ngành giáo dục và đào tạo
đạt kết quả cao.
2. Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc
- Triển khai chương trình này đến đội ngũ CBQL, GV, NV để nắm và
thực hiện. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục 5 năm của nhà trường, hằng
năm triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu theo từng thời điểm, từng
nhiệm vụ phòng GD&ĐT giao.
- Chủ động, tích cực tham mưu UBND các xã, thị trấn để thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ TDTT tại đơn vị.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thể
dục thể thao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của phòng Giáo
dục và Đào tạo Nam Giang./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy, UBND huyện (báo cáo);
- LĐ, CBP phòng GD&ĐT (theo dõi, chỉ đạo);
- Các cơ sở giáo dục (thực hiện);
- Lưu: VT, GDNGLL.
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