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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /KH-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

          Đăk Nông, ngày       
 

 

 

                 KẾ HOẠCH 

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ VÀ CHUYÊN MÔN HÈ NĂM 2019 
 

 
Thực hiện Công văn số 389/NGCBQLCSGD-NG ngày 28/3/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho các 

năm học tiếp theo; Công văn số 3334/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 07/8/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về tăng cường chỉ đạo trong công tác BDTX giáo viên, cán bộ 

quản lý giáo dục; Kế hoạch số 69-KH/BTGTU ngày 05/7/2019 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Đăk Nông về việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019, Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị và chuyên môn 

hè năm 2019 cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường trong hệ thống 

giáo dục quốc dân nắm được những nội dung cơ bản, những quan điểm của đảng; 

những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của thế giới, 

trong nước và địa phương, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp công tác quản lý 

và giảng dạy năm học 2019-2020. 

- Tổ chức sinh hoạt chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ 

quản lý, giáo viên và nhân viên hằng năm theo kế hoạch nhằm nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ; phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy, đáp ứng với nhu 

cầu thực tiễn. 

2. Yêu cầu  

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng phải chặt chẽ, nghiêm túc, có chất lượng, 

có phân công cán bộ quản lý lớp học. 

- Nội dung tập huấn, bồi dưỡng phải thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến 

thức mới, có liên hệ với thực tiễn ở địa phương và các cơ sở giáo dục; phù hợp với các 

đối tượng nhằm phục vụ công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục. 

II. Nội dung bồi dưỡng chính trị và chuyên môn hè 

1. Bồi dưỡng chính trị 

1.1. Đối tượng bồi dưỡng: 

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, 

Giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh.  

1.2. Nội dung bồi dưỡng: 

Những vấn đề nội dung cơ bản trong một số nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp 

hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII của Đảng bao gồm: 
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+ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về 

chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045; 

+ Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về 

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính 

trị, ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; 

+ Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường 

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

trong tình hình mới (kết hợp hướng dẫn công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng); 

+ Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, 

nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. 

+ Tình hình thời sự quốc tế, trong nước và một số vấn đề kinh tế-xã hội ở địa 

phương nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019. 

+ Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời 

sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

1.3. Tài liệu bồi dưỡng: 

Các đơn vị liên hệ với Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, Đảng ủy Khối các 

cơ quan tỉnh để được cung cấp. 

1.4. Địa điểm tổ chức các lớp bồi dưỡng: 

Các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở và trung tâm GDNN-GDTX chịu 

trách nhiệm về kế hoạch và địa điểm tổ chức lớp học; liên hệ với Ban Tuyên giáo các 

huyện ủy, thị ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để mời giảng viên giảng dạy và mua 

tài liệu. Tùy vào điều kiện cụ thể, các đơn vị có thể kết hợp cùng tổ chức hoặc tổ chức 

riêng. 

1.5. Thời lượng bồi dưỡng:  

Tổ chức bồi dưỡng trong 02 ngày (trong đó; học tập các chuyên đề, nghe tình 

hình thời sự 1,5 ngày và viết bài thu hoạch tập trung 0,5 ngày). 

1.6. Thời gian bồi dưỡng: Bắt đầu từ ngày 01/8, hoàn thành trước ngày 16/8/2019 

2. Bồi dưỡng chuyên môn 

2.1. Nội dung bồi dưỡng: 

2.1.1. Đối với Giáo dục Mầm non: 

  - Xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với bối cảnh địa phương; 

- Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm 

non; 

- Sinh hoạt tổ chuyên môn- hình thức hiệu quả trong bồi dưỡng chuyên môn 

cho giáo viên mầm non; 

- Chăm sóc, vệ sinh cho trẻ nhà trẻ; 

- Chế độ dinh dưỡng cho trẻ em viêm đường hô hấp và tiêu chảy; 
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- Xử lí, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ. 

2.1.2 Đối với Giáo dục Tiểu học: 

- Tập huấn Thiết lập và Quản lý Thư viện trường tiểu học cho các trường tham 

gia dự án; 

- Tập huấn Nâng cao trách nhiệm giải trình cán bộ quản lý cấp tiểu học; 

- Tham gia tập huấn Chương trình Giáo dục phổ thông mới do Bộ GDĐT tổ chức 

và tổ chức tập huấn tại địa phương. 

 2.1.3. Đối với Giáo dục trung học (THCS, THPT): 

- Tập huấn triển khai công tác xã hội trong trường học và các hoạt động tư vấn, 

hỗ trợ học sinh (Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018); 

- Tập huấn giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông; 

- Tập huấn sử dụng bộ sách Giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục phổ 

thông; 

- Tập huấn Giáo dục an ninh quốc phòng năm học 2019-2020. 

2.1.4. Đối với Giáo dục thường xuyên: 

- Bồi dưỡng giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên dạy lớp 12 các môn Ngữ 

văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí; 

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý và bồi dưỡng tập trung cho giáo 

viên của trung tâm; 

- Tập huấn theo Kế hoạch số 496/KH-BGDĐT ngày 10/6/2019 của Bộ GDĐT về 

Kế hoach tập huấn cho giáo viên cốt cán trung tâm giáo dục thường xuyên về dạy học 

các chủ đề môn học thông qua trải nghiệm. 

2.2. Tổ chức các lớp bồi dưỡng: 

2.2.1. Đối với các lớp cấp tỉnh: Sở GDĐT tổ chức các lớp bồi dưỡng cốt cán. 

Những cán bộ quản lý và giáo viên được tham gia các lớp tập huấn do Bộ GDĐT tổ 

chức sẽ làm báo cáo viên. 

2.2.2. Đối với các lớp cấp huyện và cấp trường: Phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

các đơn vị trực thuộc Sở và trung tâm GDNN-GDTX chủ động xây dựng kế hoạch, lựa 

chọn hình thức, thời gian, địa điểm, nội dung bồi dưỡng phù hợp, đảm bảo các điều 

kiện để tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên các cấp. 

2.3. Thời gian, thời lượng bồi dưỡng: theo văn bản của các Phòng chuyên môn 

của Sở Giáo dục và Đào tạo 

        III. Kinh phí tổ chức 

        Kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn tại các huyện, thị xã, 

các đơn vị trực thuộc Sở và trung tâm GDNN-GDTX chi từ nguồn kinh phí chi thường 

xuyên được cấp hàng năm cho các đơn vị. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Các Phòng chức năng thuộc Sở 

1.1. Phòng GDTXCTTT: 
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        - Chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn của Sở xây dựng kế hoạch bồi 

dưỡng chính trị và chuyên môn hè 2019; 

        - Xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị tài liệu, các phương tiện khác tổ chức các 

lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành học GDTX theo kế 

hoạch của Bộ và của Sở GDĐT; 

        - Phối hợp với các Phòng chuyên môn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bồi 

dưỡng chính trị và chuyên môn hè 2019 tại các huyện và các đơn vị trực thuộc; 

        - Tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ GDĐT về kết quả thực hiện 

kế hoạch bồi dưỡng theo quy định. 

         1.2. Các Phòng Giáo dục Giáo dục Tiểu học-Mầm non, Giáo dục Trung học: 

Triển khai thực hiện kế hoạch; chuẩn bị tài liệu, báo cáo viên, các điều kiện cần 

thiết khác tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn Kế hoạch này. 

1.3.  Phòng Tổ chức cán bộ – Tài chính: 

Phối hợp với các Phòng chuyên môn của Sở xây dựng, tổng hợp, thẩm định dự 

toán, cân đối, phân bổ, hợp đồng, quyết toán và hướng dẫn sử dụng kinh phí tổ chức 

các lớp bồi dưỡng hè 2019 cho các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. 

        1.4. Văn Phòng Sở: Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục 

vụ cho các lớp bồi dưỡng tổ chức tại Sở. 

2. Các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở và trung tâm GDNN-GDTX chịu 

trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch, kinh phí tổ chức,  hình thức tổ chức, thời gian, 

địa điểm, nội dung bồi dưỡng phù hợp, đảm bảo các điều kiện để tổ chức các lớp bồi 

dưỡng và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả trước ngày 23/8/2019 theo địa chỉ: 

phonggdtx.sodaknong@moet.edu.vn. 

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng chính trị và chuyên môn hè năm 2019, Sở Giáo 

dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                         KT.GIÁM ĐỐC 

- Ban Tuyên giáo TU (thay báo cáo);                                    PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở (điều hành); 

- Ban TG các huyện, thị xã,  

  ĐUK các cơ quan và DN tỉnh; 

- Các phòng GDĐT 

- Các đơn vị trực thuộc thực hiện; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX          Trần Sĩ Thành 

- Các Phòng: GDTH-MN, GDTrH, 

   TCCB-TC, Thanh tra Sở (thực hiện); 

- Lưu: VT, GDTXCTTT.                                                                            
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