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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ quản lý chuyên môn lĩnh vực giáo dục
Năm học 2020-2021
Thực hiện Công văn số 845/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2020 “V/v hướng dẫn
nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021”, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ quản lý chuyên môn lĩnh vực
giáo dục trung học năm học 2020-2021 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tăng cường năng lực của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng
yêu cầu triển khai nhiệm vụ chuyên môn, từng bước thực hiện Chương trình GDPT 2018.
2. Yêu cầu
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn phù hợp với nhu cầu của từng
đối tượng, đảm bảo thiết thực hiệu quả;
- Cán bộ quản lý được cử tham gia tập huấn đầy đủ đúng thành phần, nắm chắc nội
dung, sau khi tập huấn triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất.
II. NỘI DUNG
- Tìm hiểu về mục tiêu, nội dung, yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học, thực
hiện chương trình GDPT 2018;
- Xây dựng kế hoạch nhà trường; phát triển kỹ năng quản lý chuyên môn trong nhà
trường và các cơ sở giáo dục và phát triển chương trình và quản lý chất lượng trong các
cơ sở giáo dục;
- Hướng dẫn đội ngũ quản lí chuyên môn lĩnh vực trung học về các nội dung: thiết
lập hồ sơ sổ sách chuyên môn, kiểm tra nội bộ, viết sáng kiến kinh nghiệm, bồi dưỡng
thường xuyên…;
- Triển khai các Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT “Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Qui chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban
hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo”, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT “Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học”.
III. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Ban Tổ chức lớp, báo cáo viên
- Lãnh đạo Sở GDĐT; lãnh đạo, chuyên viên phòng GDTrH.
- Báo cáo viên là cán bộ, công chức Sở GDĐT.
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2. Thành phần tham gia tập huấn
- Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cấp THCS của các trường THCS, THTHCS; Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn các trường THPT, THCS-THPT,
PTDTNT tỉnh, PT Duy Tân trên địa bàn tỉnh Phú Yên (105 + 33 đại biểu);
- Chuyên viên phụ trách trung học của các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố
(09 đại biểu);
- Lãnh đạo Sở GDĐT, công chức phòng GDTrH, Thanh tra (09 đại biểu).
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 02 ngày, khai mạc lúc 8h00 ngày 05/11/2020 đến hết ngày
06/11/2020.
2. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Phú Yên (114 Lê Trung Kiên,
phường 2, Thành phố Tuy Hòa).
IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục Trung học
Chịu trách nhiệm về nội dung tập huấn, mời báo cáo viên, tổng hợp danh sách cán
bộ, giáo viên đăng ký tham gia lớp tập huấn.
2. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, THCS-THPT,
PTDTNT tỉnh, PT Duy Tân
- Cử cán bộ tham gia đầy đủ số lượng, nghiêm túc, đúng thành phần.
- Đăng ký danh sách giáo viên tham gia tập huấn về Sở GDĐT (qua Phòng
GDTrH bằng Công văn và qua địa chỉ email: giaoductrunghoc@phuyen.edu.vn) trước
ngày 27/10/2020 theo phụ lục đính kèm.
V. Kinh phí
Các đơn vị cử công chức, viên chức, giáo viên tham dự tập huấn thanh toán chế độ
công tác phí theo qui định hiện hành.
Kế hoạch này thay cho giấy triệu tập.
Trên đây là kế hoạch tổ chức tập huấn cán bộ quản lý chuyên môn lĩnh vực giáo
dục trung học năm học 2020-2021. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa rõ, các
đơn vị báo cáo về Sở GDĐT qua phòng GDTrH, ĐT: 0257.3842044 để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- GĐ, PGĐ Sở;
- Các Phòng, Ban thuộc Sở;
- Các Phòng GDĐT;
- Các trường THPT, THCS-THPT, PTDTNT
tỉnh, PT Duy Tân;
- www.phuyen.edu.vn;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã kí)

Sở Giáo dục và
Đào tạo
Tỉnh Phú Yên
14.10.2020
16:48:39 +07:00

Ngô Ngọc Thư
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PHỤ LỤC
Kèm theo Kế hoạch số
/KH-SGDĐT, ngày /10/2020 “V/v tổ chức Hội nghị tập huấn
cán bộ quản lý chuyên môn lĩnh vực giáo dục, Năm học 2020-2021”
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