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GIAI ĐOẠN 2021-2025 
 

- Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8- Khoá XI về “Đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc 
tế”. 

- Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 5 năm 2006 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông. 

- Căn cứ Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành 
theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018. 

- Căn cứ Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban 
Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt đề án “Xây dựng thành phố Hồ CHí 
minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 

- Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 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 trung học có nhiều cấp học. 

- Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông. 

- Căn cứ Công văn 2848/GDTrH-TrH ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện chương trình dạy học 2 buổi/ ngày tại các trường 
THCS, THPT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2019-2020. 

- Căn cứ Công văn 2941/GDĐT-TrH ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ngoài giờ lên lớp và hoạt động trải nghiệm 
trong trường trung học. 

- Căn cứ Thông tư 06/2019/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 
dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

- Căn cứ Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 
của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/NQ/TW của Trung ương về Đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 



- Căn cứ Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình 
sách giáo khoa giáo dục phổ thông đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình. 

- Căn cứ Kế hoạch số 1038/KH-GDĐT-CTTT ngày 2 tháng 4 năm 2019 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về triển khai Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2016 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể 
thao trường học đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. 

- Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-YBND ngày 29 tháng 6 năm 2019 về triển khai 
Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định 
số 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh, giai đoại 2019-2025. 

- Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, 
xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 
58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. 

- Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

- Căn cứ Quyết định số 216/QĐ- BGDĐT về ban hành Kế hoạch thực hiện mục 
tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến 
năm 2030. 

- Căn cứ Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Uỷ na 
Nhân dân Thành phố Hồ Chí minh về phê duyệt Đề án “Giáo dục thông minh và học 
tập suốt đời”. 

- Căn cứ Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
Giáo dục và Đào tào về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. 

- Căn cứ Quyết định 762/QĐ-UBND ngày 8 tháng 3 nằm 2021 của Uỷ ban Nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng 
tin học cho học sinh phổ thông thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế 
giai đoạn 2021-2030”. 

- Căn cứ Kế hoạch số 1273/KH-SGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Chương trình chuyển đổi số của 
ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoại 2021-2025. 

- Căn cứ Kế hoạch số 1274/KH-SGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng 
lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sih phổ thông Thành phố Hồ Chí 
Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030” 

- Căn cứ Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về Triển khai thực hiện chương trình giáo dục năm 2021-2022. 

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ 
Chí Minh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025). 



- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và kết quả đạt được trong giai đoạn 
2015-2020, trường THPT Hưng Đạo định hướng chiến lược phát triển từ năm 2021 đến 
năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau: 
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 
 Trường THPT Hưng Đạo toạ lạc tại số 120/29/24 Thích Quảng Đức, phường 4, 
quận Phú Nhuận. 
I. Mặt mạnh: 
- Hội đồng sư phạm có tinh thần đoàn kết cao, có tinh thần nâng cao chất lượng dạy và 
học. 
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác quản 
lý và giảng dạy, năng động trong các hoạt động của nhà trường. 
- Học sinh ngoan, có cố gắng trong học tập. 
- Cơ sở vật chất được bổ sung mỗi năm học, phục vụ tốt cho việc dạy và học. 
 Số liệu đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: 

STT Chức 
danh 

Tổn
g số Nữ Đảng 

viên 
Viên 
chức 

Hợp 
đồng 
thỉnh 
giảng 

Trình độ chuyên môn 
Ghi 
chú >ĐH ĐH CĐ Khác 

1 BGH 1 1  1   1    

2 Giáo viên 21 13 5 5 16 4 17    

3 Nhân viên 10 7  6 6  6 1 1  

Tổng cộng 32 21 5 12 22 4 24 1 1  

 Chất lượng học sinh cuối năm học 2019-2020, 2020-2021: 

 Năm học 2019-2020 Năm học 2020-2021 

HẠNH KIỂM 

Tốt:   58,47 % Tốt:   58,91% 

Khá:  37,29 % Khá:  41,09 % 

TB:   2,54 % TB:   0.00 % 

Yếu: 1,69 % Yếu:  0,00 % 

HỌC LỰC 

Giỏi: 13,5% Giỏi: 14,73 % 

Khá:  45% Khá: 39,53 % 

TB:   40,7% TB:  45,74 % 

Yếu: 0,8 % Yếu: 0,00 % 

Kém:0,00 % Kém:0,00 % 



 Về cơ sở vật chất: 

Diện tích Số phòng thí 
nghiệm 

Số phòng nghe 
nhìn 

Số phòng vi 
tinh Số phòng khác 

867,2 m2 2 1 1  

- Phòng Y Tế: 1 
- Phòng Nha học đường: 0 
- Phòng tư vấn tâm lý: 1 
- Phòng hỗ trợ học sinh hoà nhập: 0 
- Nhà đa năng: 0 
- Hồ bơi: 0 
- Trang thiết bị dạy học: 
 + Máy chiếu: 2 
 + Máy cassette: 3 
 + Tivi: 6 
 + Thư viện điện tử: 0 
II. Mặt yếu: 

- Một số giáo viên trẻ mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm. Một số ít giáo viên, 
nhân viên của trường lớn tuổi nên ngại đổi mới, chưa đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp 
đổi mới giáo dục hiện nay. 

- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid làm gián đoạn, thay đổi các hoạt động giáo 
dục. 
III. Đánh giá những mặt đạt được và nhữngn mặt chưa đạt được trong thực hiện 
chiến lược phát triển giáo dục 2016-2020. 
1. Mặt được: 
 - Chất lượng giáo dục của nhà trường phát triển tốt, năm sau cao hơn năm trước. 
 - Tạo được niềm tin trong phụ huynh học sinh và dư luận xã hội. 
 - Tập thể sư phạm thương yêu, đoàn kết giúp đỡ nhau trong chuyên môn và cuộc 
sống đời thường. 
2. Mặt chưa được 
 - Một số giáo viên lớn tuổi chưa theo kịp với sự phát triển của nhà trường, chậm 
đổi mới. Nguyên nhân chủ quan: thiếu tinh thần tự học để phấn đấu. Nguyên nhân khách 
quan: sự tác động của cấp quản lý có sâu sát nhưng còn ngại va chạm. 
 - Một số giao viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục học sinh. 
 - Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của trường chưa đáp ứng yêu cầu dạy và 
học trong gia đoạn mới dù đã được tu bổ, cải tạo thường xuyên. 
3. Các vấn đề ưu tiên giải quyết trong giai đoạn tiếp theo: 



 - Nâng cao nhận thức và năng lực của đội ngũ để tạo dựng môi trường học tập có 
nề nếp, kỷ cương, chất lượng giáo dục cao, học sinh có cơ hội phát triển tài năng, tư duy 
sáng tạo trong học tập và công việc. Tạo điều kiện để phát triển giáo dục chất lượng 
cao, thấy cô giáo biết đầu tư vào các hoạt động sư phạm hợp lý. 
 - Tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 
CB-GV-NV nhằm đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
 - Tu bổ, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nâng cao 
chất lượng dạy và học trong giai đoạn mới cũng như của Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018. 
B. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 
I. SỨ MỆNH: 
 Xây dựng được nhà trường dạy và học có nề nếp- kỷ cương- đạt chất lượng cao 
để mỗi giáo viên và học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực, tư duy sáng tạo và kỹ 
năng ứng dụng. Tạo điều kiện cần và đủ để học sinh của trường tự tin khi tham gia lao 
động xã hội và cung cấp nguồn lực chất lượng cho xã hội. 
II. TẦM NHÌN: 
 - Trường THPT Hưng Đạo hướng đến một trường học thân thiện với chất lượng 
giáo dục ưu tiên hàng đầu, luôn đổi mới, phát triển nhà trường theo hướng “Trường học 
tiên tiến hiện đại” để đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục và hội nhập quốc tế, được 
phụ huynh học sinh và học sinh tin cậy. 
 - Là nơi đào tạo học sinh thành những con người năng động, nhiệt tình trong công 
việc, yêu lao động, sống có trách nhiệm, lòng nhân ái, hoà nhập tốt trong cộng đồng, có 
tinh thần dân tộc cao, trở thành công dân tốt. 
III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 
 1. Đối với đội ngũ: 
- Trách nhiệm, công bằng, độ lượng, bao dung. 
- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ. 
- Chủ động, sáng tạo, đổi mới. 
2. Đối với học sinh: 
- Sáng tạo, tự tin, nỗ lực học tập. 
- Năng động, hợp tác, thích ứng và hội nhập. 
- Trung thực, nhân ái và khát vọng vươn lên. 
3. Phương châm hành động: 
- Đoàn kết nhất trí, giúp đỡ nhau, hợp tác đổi mới đi đến thành công. 
C. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 
I. MỤC TIÊU CHUNG 
    -Trường THPT Hưng Đạo phấn đấu hiện nay và những năm tiếp theo phải thực 
hiện được các mục tiêu chiến lược sau: 



- Xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, giỏi nghiệp vụ; thống nhất 
trong tư tưởng và hành động; tự tin, nhạy bén, linh hoạt, có tâm huyết với nghề, yêu 
trường, yêu lớp và đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục của nhà trường.Nâng cao 
chất lượng giáo dục toàn diện trên tất cả các mặt Đức – Trí – Thể – Mỹ; chú trọng giáo 
dục các giá trị trung thực, tự tin, có khát vọng vươn lên, thích nghi với mọi hoàn cảnh; 
biết tôn trọng, biết lắng nghe, có tư duy phản biện và bày tỏ chính kiến của mình.  

- Xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, có cơ sở vật chất đầy đủ để đáp ứng 
nhu cầu dạy và học; tạo lập mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò, giữa nhà trường và 
cha mẹ học sinh. 
 - Tạo dựng được môi trường học tập, rèn luyện đạt chất lượng, xây dựng thương 
hiệu nhà trường và luôn có được niềm tin của cấp chính quyền và nhân dân địa phương. 
II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 
1. Tổ chức quản lý nhà trường 
1.1 Lớp học: 

- Đảm bảo đủ các khối lớp của cấp học: dạy theo chương trình cơ bản. 
- Số phòng học: 9 phòng, đủ cho việc học 2 buổi/ngày, với đầy đủ trang thiết bị. 
- Sĩ số: 30  học sinh/lớp. 

1.2 Chuyên môn, nghiệp vụ: 
- Giao quyền chủ động cho tổ chuyên môn, giáo viên trong việc xây dựng kế 

hoạch dạy học theo chương trình phổ thông hiện hành theo định hướng đổi mới, chuẩn 
bị tốt cho việc triển khai chương trình sách giáo khoa mới. 

- Tổ chuyên môn chủ động đưa các chủ để tích hợp trong môn học hoặc các chủ 
đề tích hợp liên môn vào dạy học, Hàng năm mỗi tổ chuyên môn thực hiện được ít nhất 
một chuyên đề có tác dụng nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy - học và được đánh giá 
tốt. 

- Lập kế hoạch chi tiết và cụ thể tham gia các hoạt động giáo dục toàn diện trong 
nhà trường, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin 
vào học tập, hỗ trợ học sinh tham gia các hoạt động hòa nhập với cộng đồng. 

- Lập kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giáo 
viên và của cả tổ chuyên môn; đạt các quy định về đào tạo, bồi dưỡng. 
1.3. Hành chính, văn phòng: 

- Đổi mới phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả  nhằm thực hiện và phục vụ 
tốt các hoạt động của nhà trường. 

- Quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường 
trung học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ. 
1.4. Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường được thành lập và thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học; hoạt 
động có kế hoạch, nề nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo 
dục toàn diện, xây dựng nề nếp kỷ cương của nhà trường. 
 



1.5. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường được công nhận tiên tiến về tổ chức, 
có nhiều đóng góp trong các hoạt động đối với địa phương. 
II. CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN. 
1. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Điều lệ 
trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. 
Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng có tinh thần mạnh dạn đổi mới, xây dựng được các 
kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn nhằm xây dựng nhà trường theo hướng tiên 
tiến, hiện đại, học sinh có năng lực hành động thực tiễn trong bối cảnh đất nước ngày 
càng phát triển và hội nhập với thế giới. 
2. Có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó ít nhất 
40% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn; có 100% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp 
cơ sở trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề 
nghiệp giáo viên trung học; hiểu biết và vận dụng được các phương pháp và kỹ thuật 
dạy học tích cực, thường xuyên hướng dẫn học sinh vận dụng được kiến thức chuyên 
môn vào việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn cuộc sống. 
3. 100% giáo viên đạt trình độ chứng chỉ A ngoại ngữ Anh, trong đó có ít nhất 20% đạt 
trình độ chứng chỉ B ngoại ngữ Anh; 100% giáo viên Tiếng Anh đạt trình độ C1 (đối 
với cấp THPT). 

100% giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp 
dạy học, kiểm tra đánh giá và học tập nâng cao trình độ; 

100% giáo viên có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học, xây dựng và 
thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học; có khả năng hướng dẫn học sinh thực 
hiện các đề tài nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn cuộc sống; có khả năng giao tiếp 
với các đồng nghiệp trong nước và quốc tế để trao đổi về chuyên môn; có kiến thức về 
các kỹ năng sống cần thiết để hỗ trợ các lực lượng trong và ngoài nhà trường giáo dục 
học sinh phát triển toàn diện. 
4. Có đủ nhân viên phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học được 
đào tạo hoặc bồi dưỡng đủ năng lực nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
III. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC.                                                                               
1. Chất lượng giáo dục: 
1.1. Học lực:  

100% học sinh xếp loại từ trung bình trở lên. Trong đó: 
- Số học sinh xếp loại giỏi đạt từ 20% trở lên; 
- Số học sinh xếp loại khá giỏi: đạt từ 60% trở lên; 
- Số học sinh có điểm xét tuyển vào Đại học: trên 90%. 
1.2. Hạnh kiểm:  

100% học sinh xếp loại từ trung bình trở lên. Trong đó, số học sinh xếp loại khá, 
tốt đạt từ 95% trở lên. 
1.3. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh: 



Số học sinh sử dụng được tiếng Anh (cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết) đạt trên 
20% trình độ IELTS 5.0 (sau khi tốt nghiệp THPT). 
1.4. Số học sinh có kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin:  

Tin học văn phòng, sử dụng web, kỹ năng giao tiếp trên mạng: 100%. 
1.5. Số học sinh tham gia các hoạt động học tập gắn với thực tiễn cuộc sống: 
  Tham gia các hoạt động dạy học tích cực, dạy học theo dự án, nghiên cứu khoa 
học, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cuộc 
sống...: trên 90%. 
1.6. Số học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng:  

Tham gia các đội công tác xã hội, các câu lạc bộ đội, nhóm về văn hóa nghệ thuật, 
khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao...): 100%. 
2. Các hoạt động giáo dục: 

- Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức, nội 
dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp. 

- Tổ chức dạy tiếng Anh với người bản xứ. 
- Tổ chức các hoạt động dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống: Triển khai các 

phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết 
những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động nghiên cứu khoa học trong giáo viên và học sinh; tổ chức giờ kỹ năng sống 
ngoài các giờ lý thuyết trên lớp, có đi thực hành tại các cơ sở thực tế, cuối khóa học cấp 
giấy chứng nhận. 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện: giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục 
đạo đức và hòa nhập với cộng đồng, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục thẩm mỹ, giáo 
dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, tổ chức và thành lập các Câu lạc bộ đội 
nhóm, tạo sân chơi lành mạnh thông qua đó để phát triển nhân cách, giáo dục ý thức 
trách nhiệm và phát triển năng khiếu từng học sinh. 
IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC. 
1. Thực hiện quy định công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, quản lý tài 
chính, tài sản, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường theo qui định hiện 
hành.  
2. Hàng tháng sơ kết đánh giá công tác sử dụng thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm 
của từng giáo viên. 
3. Khuôn viên nhà trường được xây dựng riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển 
trường; các khu vực trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn xanh, sạch, đẹp. Đủ diện 
tích sử dụng để đảm bảo tổ chức các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt. Nhà vệ 
sinh giáo viên và học sinh đảm bảo sạch, đẹp và thân thiện với môi trường. 
4. Huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường, xây dựng đầy đủ cơ sở vật chất 
theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học.  
5. Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; 
đầu tư mua sắm trang thiết bị tin học, máy chiếu, tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện 
tốt các bài giảng điện tử và khai thác tốt mạng internet để học tập, tham khảo tài liệu;  



có website thông tin của nhà trường trên mạng internet và hoạt động thường xuyên, hỗ 
trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường.  

Địa chỉ Website của trường: www.hungdao.edu.vn  
V. QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI: 
1. Nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể, tổ 
chức ở địa phương thực hiện những biện pháp nhằm thực hiện chủ trương và kế hoạch 
phát triển giáo dục địa phương. 
2. Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành 
về tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, hoạt động có hiệu quả trong 
việc kết hợp với nhà trường và xã hội đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 
học nhằm duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt được của nhà trường. 
3. Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội được duy trì thường 
xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, phòng ngừa, đẩy lùi 
các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. 
4. Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt 
động giáo dục để nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện của nhà trường. 
D. GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC 

Để đạt được những điều đó, nhà trường cần có sự chuẩn bị, đầu tư, chu đáo hơn 
trong mọi mặt, từ cơ sở vật chất, hoạt động chuyên môn đến con người. 
I. XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT: 

- Tăng cường trang thiết bị dạy học theo hướng đa dạng hóa và hiện đại hóa. Xây 
dựng hệ thống trường học thông minh, lớp học thông minh. 

- Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, phát huy hơn 
nữa những hiệu quả tích cực cho học sinh, trường cần trang bị thêm hệ thống màn hình 
tương tác thông minh trong mỗi lớp học. 

- Xây dựng hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo đủ điều kiện vận hành các hệ thống thông 
tin trên trang thông tin điện tử của trường, hệ thống phần mềm phục vụ công tác chỉ đạo 
điều hành. 

- Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin cho hệ thống thông tin.  
- Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí thư viện tiên tiến, hiện đại theo hướng dẫn 

11185/GDTH về hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông. Có kế 
hoạch rà soát, kiểm tra và khắc phục các hạn chế để đảm bảo tiêu chuẩn thư viện tiên 
tiến. 

- Thường xuyên nâng cấp phần mềm và hoàn thiện tin học, tiến đến mục tiêu cho 
học sinh học và thi ngay trên máy và khai thác tối đa những tiện ích từ phương pháp 
học hiện đại này. Tiếp tục nâng cấp các phòng Máy tính để đáp ứng yêu cầu giảng dạy 
mức độ cao, theo kịp sự phát triển công nghệ thông tin của thời đại, giúp học sinh có 
khả năng thực hiện một số lập trình cơ bản và nâng cao. 

- Bổ sung trang thiết bị cần thiết theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các 
phòng thí nghiệm Lý - Hóa - Sinh với mục đích cho học sinh được thực hành đủ tất cả 
các bài thực hành quy định và thêm những bài mở rộng, nâng cao.. 



- Nâng cấp cơ sở vật chất để hỗ trợ cho hoạt động Thể dục thể thao và Giáo dục 
Quốc phòng. Có kế hoạch xây dựng, thuê hệ thống sân tập, trang thiết bị, dụng cụ tập 
luyện và từng bước đầu xây dựng nhà tập đa năng. 

- Mua sắm nhạc cụ cần thiết cho các tiết học Năng khiếu của học sinh lớp 10. 
- Mở phòng tập kịch, tập văn nghệ để học sinh có không gian tập dượt. 
- Trang thiết bị cho phòng Y tế cũng cần được đầu tư thêm để phục vụ học sinh, 

cán bộ - giáo viên - nhân viên nhà trường tốt hơn. 
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN: 

-Thực hiện kế hoạch giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh 
giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. 

- Đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, phát huy tính 
tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác, triển khai dạy học tốt môn tự chọn, tăng cường 
thực hành, rèn luyện khả năng tự học cho học sinh;  

• Về mặt học tập: 
- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Học sinh đạt 100% tốt nghiệp THPT QG 
- Trình độ ngoại ngữ: chú trọng phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong dạy 

tiếng Anh cho học sinh, làm nền tảng để học lên các lớp trên. 
- Trình độ các môn trọng điểm: cố gắng để chất lượng học sinh nhà trường khi thi 

tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có trình độ từ trung bình trở lên 
- 80% học sinh vào đại học. 
- Trong từng giai đoạn học tập, nhà trường sẽ tổ chức đánh giá kết quả học tập, từ 

đó có thể kịp thời lọc ra những học sinh cần được phụ đạo, rèn luyện, ôn tập củng cố 
kiến thức và những học sinh có khả năng tư duy cao để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức.. 

• Các hoạt động ngoại khóa: 
- 100% học sinh được rèn luyện kỹ năng sống có chất lượng, được chuẩn hóa theo 

tiêu chuẩn của trường đề ra. Học sinh khối 10: được trang bị các kỹ cơ bản: giao tiếp 
ứng xử, thảo luận  nhóm; Học sinh khối 11: được rèn luyện tư duy sáng tạo để giải quyết 
vấn đề một cách khoa học; Học sinh khối 12: biết xác định mục tiêu trong cuộc sống, 
nắm vững kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng. Học sinh sau khi học 3 năm 
không chỉ hình thành được tinh thần kỷ luật cao, giữ vững nề nếp, tác phong, mà còn 
phải hoàn thiện đầy đủ những kỹ năng sống cần thiết. Với các lớp kỹ năng sống giảng 
dạy theo giáo trình hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, học sinh phải được cấp giấy chứng 
nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

- Mỗi học sinh được tham gia các chuyến dã ngoại trong ngày 1-2 lần trong năm, dã 
ngoại từ 3-4 ngày 1 lần/năm. Các chương trình dã ngoại phải bổ ích, thiết thực và thú 
vị, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh. Riêng khối 12, ngoài những tiêu chuẩn trên 
còn được tham dự Hội Trại Xuân truyền thống, lễ Tri ân và Trưởng thành. 
III.   ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN: 

- Giáo viên được tập huấn và đào tạo để sử dụng thành thạo các phần mềm như: 
phần mềm quản lý nhân sự, quản lý học sinh, thư viện, thiết bị, các phần mềm dạy học 
trực tuyến để áp dụng tốt trong công tác giảng dạy cũng như công tác quản lý. 



 - 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ tin học, có khả năng ứng dụng tốt trong giảng 
dạy bộ môn. 

- Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 40%, nhất là đội ngũ giáo viên trẻ. 
- Giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ thường xuyên tại trường / 

thành phố với các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước về quan điểm sư phạm hiện 
đại, phương pháp giáo dục hiện tiên tiến, kỹ năng nghề nghiệp, tâm lý học giáo dục… 

- Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm được tập huấn để sử dụng hiệu quả 
sổ đánh giá từng học sinh trong từng tiết học của lớp mình dạy, từ đó có biện pháp giáo 
dục thích hợp và kịp thời. 

- Giáo viên xây dựng và lựa chọn học liệu, cách thức tổ chức khoá học/ chuyên 
đề một cách hợp lý và khoa học, theo hướng xây dựng quá trình học tập, nâng cao hoạt 
động tự học của học sinh, tăng cường tương tác giữa học sinh với giáo viên, giữa giáo 
viên với giáo viên. 

- Các giáo viên Văn - Sử - Địa - Công Nghệ phải đầu tư xây dựng giáo án và tổ 
chức lớp với những hình thức vừa hấp dẫn học sinh, vừa kích thích học sinh đọc tài liệu 
mở rộng, vừa thể hiện được trọng tâm, và quan trọng là phải theo đúng chủ trương của 
Đảng và Nhà nước, trở thành bộ môn đi đầu trong phong trào xây dựng Tiết học tích 
cực. 

- Song song với những điều trên, giáo viên cần thường xuyên nâng cao trình độ 
lý luận chính trị để có thể làm việc, cống hiến đúng theo định hướng. 
 - Tổ/ nhóm chuyên môn: Xây dựng kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của 
môn học, hoạt động giáo dục theo hướng linh hoạt, tinh gọn theo chương trình thành 
các chủ đề phù hợp với các chủ đề tương ứng trong chương trình. 
IV.  VỀ MẶT TỔ CHỨC: 

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng giảng dạy 
và phát triển đội ngũ: 

 Căn cứ trên chương trình hiện hành và chuẩn bị thực hiện chương trình sách giáo 
khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề ra lộ trình thích hợp từ lớp 10 đến hết 12 
sao cho phù hợp với mục tiêu thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh đại học. 

- Các bộ phận cơ sở vật chất và bộ phận hỗ trợ trong trường có kế hoạch hoạt 
động đồng bộ và phù hợp với lộ trình trên. 

- Các tổ bộ môn cần thống nhất giáo án, giáo trình trong toàn khối, có sự liên 
thông giữa các khối, có phần mở rộng, nâng cao kiến thức, tiến tới phát hành giáo trình 
lưu hành nội bộ chung cho học sinh - giáo viên trong trường. 

- Hoàn chỉnh hệ thống đánh giá học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 qua phiếu học tập, 
phiếu nhận xét. 

- Có kế hoạch chủ động thu hút và tuyển chọn giáo viên giỏi từ trong và ngoài 
thành phố bằng chế độ đãi ngộ hợp lý. 

- Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập 
huấn, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực quản lý, viết bài, tuyên truyển, 
định hướng giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh. 



- Hoàn thiện hệ thống quảng bá qua website của trường, vừa cung cấp những 
thông tin, hình ảnh về truyền thống và các hoạt động hiện nay của trường, tạo diễn đàn 
tương tác chính thức cho học sinh, giáo viên lẫn phụ huynh. Đó cũng có thể là cửa ngõ 
thông tin kịp thời các tình trạng trễ, vắng, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh. 

- Quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ và tăng cường công tác phối hợp cùng tổ chức thực hiện tốt sứ 
mệnh và mục tiêu kế hoạch chiến lược của trường. 

- Phong trào đoàn thể: Công đoàn cùng tham mưu với Ban giám hiệu trong việc 
tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ (giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm), 
có chế độ đối với đối tượng đi học hỏi. 

- Đoàn Thanh niên: tiến tới được tự chủ về tài chính. Trên cơ sở kinh phí được 
giao, Đoàn phải xây dựng kế hoạch sử dụng hiệu quả nhất nguồn kinh phí đó cho cấp 
ủy và Ban giám hiệu duyệt. 

- Tổ chức nhiều các câu lạc bộ đội nhóm với nhiều hình thức phong phú, giúp 
học sinh “học mà chơi”, “chơi mà học”, nhất là buổi hoạt động ngoài giờ để cuốn hút 
học sinh vào các hoạt động lành mạnh. Có thể tăng cường 1-2 tiết/tuần cho các hoạt 
động ngoại khóa, phong trào… nhằm giúp học sinh phát triển cân bằng và toàn diện 
hơn. 

- Chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh: Từ giáo dục nề nếp, tác phong, kỷ 
luật trong nhà trường đến giáo dục ý thức công dân ngoài xã hội qua những hoạt động 
cụ thể, thiết thực (tổ chức các phiên tòa giả định, thăm trại giáo dưỡng, nhận chăm sóc 
một đối tượng cụ thể, công việc cụ thể…), từ đó giúp học sinh biết cách xử lý tình huống 
một cách thông minh, nhạy bén, hợp tình hợp lý, biết cách ứng xử trong giao tiếp với 
gia đình, bạn bè, nhà trường, xã hội…, kiên quyết nói không với bạo lực học đường…, 
hoàn thiện quá trình phát triển nhân cách. 

- Đề cao việc giữ gìn bản sắc văn hóa, lòng tự hào dân tộc trong các hoạt động 
học tập, ngoại khóa, sinh hoạt tập thể tại trường, gieo vào lòng học sinh lòng yêu nước, 
yêu con người, truyền thống văn hoá ứng xử, có thể hòa nhập vào các môi trường giáo 
dục lớn trên thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc Việt Nam. 

- Tổ chức các chuyên đề cho giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh tham 
gia chia sẻ, lắng nghe ý kiến của học sinh nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các 
em. 
V. VỀ MẶT TÀI CHÍNH: 

- Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy 
định đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; quan tâm chăm lo cho học sinh 
sinh thuộc diện hộ nghèo, diện chính sách. 

- Xây dựng môi trường nhà trường văn hoá; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh 
thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viện, từng bước nâng cao đời sống đội ngũ. 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng cơ chế quản lý tài chính theo 
hướng tự chủ hạch toán, công khai, minh bạch các khoản thu, chi, thực hiện nghiêm luật 
ngân sách và các văn bản quản lý tài chính của nhà nước. 



- Ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn 
thu góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sự nghiệp, nâng cao giá trị vật chất và tinh 
thần cho đội ngũ giáo viên – nhân viên nhà trường. 

- Xây dựng mức thu phù hợp để bù đắp chi phí cho con người, chi phí hoạt động, 
ngoài ra vẫn phải đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng là trường tiên tiến hội nhập 
quốc tế tiến tới trở thành trường học thông minh. 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 
28/12/2017 về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Đảm bảo nguồn tài chính cho mọi hoạt động của nhà trường, khai thác và sử 
dụng hiệu quả các nguồn kinh phí, tiết kiệm các khoản chi (điện, nước, điện thoại, văn 
phòng phẩm,…) 

- Hằng năm, xây dựng và triển khai Kế hoạch vận động tài trợ theo Thông tư 
16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định tài trợ 
cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Huy động các nguồn lực hợp 
pháp từ bên ngoài nhà trường tham gia vào việc phát triển nhà trường. 

- Mở rộng hoạt động của các tổ chức Đoàn thể, tiếp tục duy trì các quỹ huy động 
nguồn lực như quỹ học bổng, quỹ khuyến học,… Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ cha 
mẹ học sinh, mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân và cựu học sinh của trường. 
VI. TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG- GIA ĐÌNH- XÃ 
HỘI; GIAO LƯU HỢP TÁC QUỐC TẾ 
 - Xây dựng vững chắc mối quan hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh; giữa 
GVCN với cha mẹ học sinh. 
 - Phối hợp với các ngành liên quan làm tốt công tác giáo dục an toàn giao thông, 
phòng chống tội phạm, bạo lực học đường, phòng chống các tệ nạn xã hội trong nhà 
trường. 
 - Tranh thủ sự quan tâm của các chính quyền, các đoàn thể, nhân dân ở địa phương 
đối với xây dựng cơ sở vật chất và giáo dục học sinh. 
 - Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân, công ty, xí nghiệp, goanh 
nghiệp, đơn vị sản xuất; Ban đai diện cha mẹ học sinh; hội khuyến học; mạnh thường 
quân,… trong và ngoài địa bàn nhằm tranh thủ và huy động mọi nguồn lực từ bên ngoài 
nhà trường, nhằm phục vụ cho tiến trình xây dựng và phát triển nhà trường đạt được 
mục tiêu chiến lược. 
 - Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước cấp, thực hiện tốt quy 
chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo 
viên, nhân viên. 
VII. CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG- XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 
 - Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống, uy tín nhà trường, nâng cao 
chất lượng dạy học, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình 
xây dựng thương hiệu của nhà trường, tạo niềm tin cho phụ huynh và học sinh. 
 - Tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhà trường ý thức xây dựng thương hiệu nhà 
trường; xây dựng tinh thần trách nhiệm- tinh thần đoàn kết- sự hợp tác cùng phát triển. 



 - Nâng cao chất lượng thật sự bền vững ngang bằng với các đơn vị công lập. 
E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 Thực hiện theo kế hoạch năm học hàng năm. 
I. PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 
 - Kế hoạch chiến lược được phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán  bộ, giáo viên, 
nhân viên, cha mẹ học sinh sau khi được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Trong đó 
chú ý đến sứ mạng- tầm nhìn- các giá trị cơ bản của nhà trường cần đạt; tính cấp thiết 
của việc xây dựng văn hoá, thương hiệu nhà trường; việc huy động các nguồn lực phát 
triển; việc phát triển đội ngũ nhà trường; việc đổi mới- phát triển giáo dục toàn diện cho 
học sinh. 
 - Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều 
hành quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến lược 
sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường. 
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch chiến lược gồm: Hiệu trưởng, Chủ 
tịch công đoàn, Thư ký hội đồng, Bí thư Đoàn trường, Tổ trưởng/ nhóm trưởng chuyên 
môn; 

- Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch 
chiến lược phát triển nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; 

- Ban chỉ đạo có trách nhiệm điều chỉnh Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường 
sau từng giai đoạn triển khai thực hiện để sát với tình hình thực tế của nhà trường; 

- Triển khai Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường rộng rãi đến toàn thể cán 
bộ, giáo viên, nhân viên, Sở GDĐT, phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức cá 
nhân có liên quan đến nhà trường. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, sơ kết công tác triển khai thực hiện từng 
năm học, từng giai đoạn, rút ra bài học kinh nghiệm, để từ đó điều chỉnh Kế hoạch chiến 
lược phát triển nhà trường cho thật phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. 
III. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN: 

- Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng 
cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế 
hoạch trong từng năm học. 

- Đối với tổ trưởng chuyên môn: Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên 
môn, chú trọng các biện pháp để hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên trong 
tổ; đẩy mạnh các hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực áp dụng dụng triệt 
để các phương tiện, thiết bị vào trong giảng dạy, hạn chế dạy chay, ... chỉ đạo kiểm tra, 
đánh giá, phân loại giáo viên chính xác, không cào bằng để thúc đẩy, nâng cao chất 
lượng các giờ giảng. 

- Đối với Chủ tịch Công đoàn: Chỉ đạo hoạt động của các tổ Công đoàn, động 
viên đội ngũ tích cực thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; giúp đỡ, hỗ trợ và giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc của đội ngũ trong quá trình thực hiện, xem xét đánh giá 
thi đua và đề xuất khen thưởng cuối năm, cuối giai đoạn. Chú trọng vào hoạt động “Xây 
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương 



đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tăng cường công tác truyền thông, vận động Công Đoàn 
viên tích cực tham gia, đề xuất giải pháp để thể hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu 
kế hoạch chiến lược. 

- Đối với Thư ký Hội đồng: Hỗ trợ các phó ban thiết lập hồ sơ theo dõi, sơ kết, 
tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, tham mưu, đề xuất các nội dung của kế hoạch. Thông 
báo các thông tin cần thiết cho hội đồng sư phạm. 

- Đối với Trợ lý Thanh niên và BCH Đoàn TNCS HCM: Xây dựng kế hoạch 
hoạt động, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, tổ quản lý học sinh, cha mẹ học sinh để 
rèn luyện, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, phối hợp tổ chức các hội thi khoa học, 
kỹ thuật; thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ đội nhóm, hướng dẫn kỹ năng 
mềm; tạo nhiều sân chơi bổ ích. Vận động đoàn viên, thanh niên các chi đoàn hưởng 
ứng tích cực phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 

- Đối với Giáo viên chủ nhiệm: Phối hợp chặt chẽ ba môi trường nhà trường – 
gia đình – xã hội để giáo dục hạnh kiểm cho học sinh; tổ chức và hưởng ứng các phong 
trào thi đua do cấp trên phát động, tổ chức các hoạt động để giáo dục kỹ năng sống cho 
học sinh; bám lớp, theo dõi để giúp đỡ, hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 
những học sinh nghèo, vượt khó trong học tập và rèn luyện. 

- Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế 
hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm 
học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải 
pháp để thực hiện kế hoạch. 

- Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh: Phối hợp cùng nhà trường trong công 
tác truyền thông, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh biết về kế hoạch phát triển nhà 
trường để cùng đồng thuận và tham gia, hỗ trợ nhà trường trong việc nâng cao chất 
lượng giáo dục học sinh, xây dựng nhà trường theo mục tiêu kế hoạch đề ra. 
IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 

- Từng bước thiết lập các quy định, quy chế, quy tắc, chính sách nội bộ của nhà 
trường sao cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tiễn tại trường, tại địa phương và 
đúng với chủ trương, đường lối, chính sách, quy định hiện hành của của Đảng, Nhà 
nước và Bộ GD&ĐT, hoàn thiện dần qua từng năm học trong giai đoạn từ 2021 đến 
2025. Phấn đấu đến năm 2025 các quy định, quy chế, chính sách nội bộ của nhà trường 
được hoàn thiện và phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. 

• Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược: 
- Giai đoạn 1: Từ năm 2021 – 2022 

+ Rà soát, xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị,… chuẩn bị các điều 
kiện để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán 
bộ, giáo viên, nhân viên để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao 

- Giai đoạn 2: Từ năm 2022 
+ Tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn trường THPT 
để tiến tới hoàn thành việc kiểm định chất lượng giáo dục, ổn định quy mô, phát 
triển giáo dục toàn diện. 



+ Bắt đầu thực hiện sách giáo khoa mới, chương trình giáo dục phổ thông mới ở 
lớp 10. 

- Giai đoạn 3: Từ năm 2023 – 2025 
+ Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa được và xây dựng 

kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện các sứ mệnh của chiến lược phát triển nhà 
trường: “Tạo dựng được môi trường học tập và rèn luyện có nề nếp, kỷ cương, có chất 
lượng giáo dục cao, hội nhập giáo dục quốc tế, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển 
tối đa năng lực của bản thân”. 

+ Tiếp tục thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở chương trình lớp 
11, 12. 
V. HỆ THỐNG THÔNG TIN PHẢN HỒI: 

- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh phản ánh trực 
tiếp hoặc gián tiếp qua thư, hội nghị, các tổ chức. 

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo qua theo dõi hoạt động, chỉ đạo. 
- Cán bộ, nhân dân địa phương qua nhiều kênh thông tin. 
- Cựu học sinh: phản ánh trực tiếp, thư từ hoặc qua Website 

VI. PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ TIẾN BỘ 
- Căn cứ các chỉ tiêu thực hiện từng năm học, từng giai đoạn. 
- Căn cứ sự đổi mới khi thực hiện các giảỉ pháp chiến lược 
- Lấy ý kiến của tập thể sư phạm, của phụ huynh học sinh, của học sinh  

F. KẾT LUẬN 
 Kế hoạch chiến lược là một văn bản có giá trị định hướng cho việc xây dựng và 
phát triển giáo dục của nhà trường trong tương  lai, giúp nhà trường hoạch định chiến 
lược phát triển giáo dục cho từng năm học và những năm tiếp theo một cách bền vững.  
 Kế hoạch chiến lược còn thể hiện sự quyết tâm xây dựng thương hiệu nhà trường 
của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 
 Trên đây kà “Chiến lược phát triển Trường THPT Hưng Đạo giai đoạn 2021-
2025”. Nhà trường sẽ xây dựng lộ trình, cụ thể hoá thành chương trình hành động, phù 
hợp với tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương và yêu cầu phát triển của 
ngành giáo dục, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 
 
 Duyệt của Sở Giáo dục và Đào tạo    Hiệu trưởng 
 
               (đã ký) 
 
              Phạm Thị Hải Ngọc 
 
 


