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KẾ HOẠCH
Kiểm tra, giám sát công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên và cán bộ quản
lý cơ sở giáo dục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018
năm học 2020 -2021
Thực hiện Văn bản hướng dẫn số 3118/HD-SGDĐT ngày 13/11/2020 của
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn triển khai bồi dưỡng giáo
viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục
phổ thông 2018-năm 2020, Sở GDĐT xây dựng kế hoạch Kiểm tra, giám sát
việc bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý triển khai thực hiện chương
trình GDPT 2018- năm học 2020-2021, cụ thể như sau:
1. Mục đích
- Rà soát, kiểm tra, thu thập thông tin về các hoạt động tổ chức thực hiện
công tác tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên và cán bộ quản lý của các đơn vị
trường học về việc triển khai chương trình GDPT 2018;
- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị và giáo viên trong
quá trình thực hiện để sớm tham mưu điều chỉnh, bổ sung các nội dung cho phù
hợp.
2. Nội dung kiểm tra, giám sát
- Công tác xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên
và cán bộ quản lý tại các Phòng GDĐT, các đơn vị trường học và cơ sở GDTX
trên địa bàn;
- Nội dung, hình thức tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn;
- Công tác chuẩn bị điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị,
nhân sự và các điều khác để triển khai tập huấn trực tiếp, trực tuyến.
- Việc theo dõi, kiểm tra, phân công giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý
cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán hỗ trợ học tập trực tuyến và đánh giá giáo viên
và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở GDTX tự bồi dưỡng qua
mạng.
3. Thời gian, địa điểm giám sát
- Bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp hoặc tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại
trường và cụm trường: trong tháng 12/2020 và tháng 01/2021 tại các địa điểm
bồi dưỡng, các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
- Bồi dưỡng trực tuyến, tự bồi dưỡng và các hoạt động xây dựng kế hoạch
triển khai: từ tháng 01-05/2021 tại các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trên địa
bàn.
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4. Thành phần đoàn kiểm tra, giám sát
a) Cấp tỉnh
- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Thành viên:
+ Lãnh đạo và chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở GDĐT;
+ Tổ trưởng và thành viên Hội đồng bộ môn cấp tỉnh.
b) Cấp huyện
- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Thành viên: Chuyên viên thuộc phòng GDĐT và thành viên Hội đồng bộ
môn cấp huyện.
c) Cấp trường: thành phần do Thủ trưởng các cơ sở giáo dục quyết định.
5. Tổ chức thực hiện
- Phòng Giáo dục Trung học và GDTX chủ trì tham mưu kế hoạch kiểm
tra, giám sát công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo
dục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp
THCS và THPT.
- Phòng Giáo dục Mầm Non- GD Tiểu học chủ trì tham mưu kế hoạch
kiểm tra, giám sát công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý cơ
sở giáo dục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với
cấp Tiểu học.
- Trưởng phòng GDĐT, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục xây dựng kế
hoạch, kiểm tra giám sát các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên và
CBQL tại đơn vị.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc bồi dưỡng, tập huấn giáo
viên, cán bộ quản lý triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018- năm học
2020-2021, đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch
này./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng thuộc Sở;
- Phòng GDĐT, trường THPT;
- Các cơ sở GDTX;
- Lưu VT, GDTrH-GDTX.
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