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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị giao ban cấp trung học cơ sở lần thứ nhất
năm học 2020-2021
Thực hiện Công văn số 2455/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 9 năm 2020
của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học
2020-2021 đối với giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào (GD&ĐT) tạo tổ
chức Hội nghị giao ban cấp trung học cơ sở lần thứ nhất năm học 2020-2021, cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao vai trò công tác quản lý, hỗ trợ chỉ đạo việc thực hiện chuyên
môn ở các trường trung học cơ sở (THCS), trường phổ thông có nhiều cấp học
trong đó có cấp THCS.
- Triển khai, quán triệt các nội dung chỉ đạo, định hướng của ngành giáo
dục đến các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp
THCS.
- Định kỳ đánh giá việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS;
trao đổi, tiếp nhận thông tin kịp thời giữa Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và các
trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp THCS.
- Đánh giá việc chuẩn bị các điều kiện và tổ chức triển khai thực hiện
Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) mới.
- Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác điều hành, quản lý ở các
trường THCS.
2. Yêu cầu
- Các thành viên dự Hội nghị nghiêm túc, tích cực thảo luận, chia sẻ kinh
nghiệm trong công tác điều hành, quản lý; xác định được các nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu, xây dựng lộ trình chuẩn bị các điều kiện thực hiện đổi mới CT
GDPT mới phù hợp với thực tiễn của địa phương và đơn vị.
- Việc đánh giá kết quả phải chính xác, trung thực, khách quan để từ đó
nhân rộng những thành tố tích cực trong việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ
năm học.
II. NỘI DUNG
1. Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ
giáo dục trung học năm học 2019-2020 đối với cấp THCS.
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2. Triển khai Kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ giáo dục trung học năm học
2020-2021.
3. Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, sổ
sách của nhà trường, giáo viên (thực hiện hồ sơ, sổ sách điện tử); việc cập nhật,
phê duyệt hồ sơ quản lý của nhà trường hàng năm theo quy định.
4. Triển khai Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ
GD&ĐT ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm
non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
và Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thành phố năm học
2020-2021.
6. Công tác chuẩn bị các điều kiện và tổ chức triển khai, thực hiện CT
GDPT mới theo lộ trình của Bộ GD&ĐT:
- Chuẩn bị đội ngũ giáo viên dạy lớp 6 năm học 2021-2022: Rà soát, đánh
giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên của từng môn học, lớp học, cấp học;
Kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng, bổ sung đội ngũ; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
năng lực giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp; Kế hoạch bồi
dưỡng giáo viên làm công tác tham vấn trường học;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí để thực hiện CT
GDPT mới: Rà soát, đánh giá thực trạng quy mô, mạng lưới trường lớp, học
sinh; xác định quy mô, nhu cầu cơ sở vật chất; Kế hoạch đầu tư mua sắm, bổ
sung thiết bị dạy học CT GDPT mới;
- Công tác truyền thông, tuyên truyền về thực hiện đổi mới CT GDPT
mới: Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên quán triệt các văn bản, nghiên cứu,
thảo luận về nội dung CT GDPT mới, cách thức và kết quả triển khai đến thời
điểm hiện tại, phương hướng trong thời gian tiếp theo,...
7. Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành ở
đơn vị.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
1. Thời gian: Ngày 31/10/2020 (thứ Bảy), khai mạc lúc 8 giờ 00 phút.
2. Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ.
3. Thành phần
- Phó Giám đốc Nguyễn Phúc Tăng – Chủ trì Hội nghị;
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT;
- Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng và chuyên viên hoặc viên chức
phụ trách giáo dục THCS phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học trong
đó có cấp THCS.
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VI. CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
1. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu;
2. Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Sở;
3. Đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm
học 2020-2021 đối với cấp THCS và triển khai Kế hoạch kiểm tra
nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;
4. Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong qu ản lý
hồ sơ, sổ sách của nhà trường, giáo viên; Thông tư số 22/2019/TTBGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về
Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên d ạy
giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; Kế
hoạch số 2602/KH-SGDĐT ngày 13/10/2020 của Sở GD&ĐT về
việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thành phố năm
học 2020-2021;
5. Một số nội dung định hướng thực hiện nhiệm vụ giáo dục
trung học năm học 2020-2021 đối với cấp THCS;
6. Công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện CT GDPT mới
(thực hiện đối với lớp 6 năm học 2021-2022);
7. Thảo luận: đóng góp ý kiến của các thành viên dự Hội nghị;
giải đáp thắc mắc của các đơn vị;
8. Phát biểu kết luận của Lãnh đạo Sở;
9. Kết thúc.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban cấp THCS lần
thứ nhất năm học 2020-2021.
- Xây dựng nội dung, chuẩn bị tài liệu và triệu tập đại biểu tham
gia Hội nghị.
2. Phòng giáo dục và đào tạo
- Phân công lãnh đạo, công chức, viên chức tham dự Hội nghị
đúng thành phần.
- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiên cứu các nội
dung có liên quan, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho
Hội nghị.
3. Đối với các trƣờng THCS, trƣờng phổ thông có nhiều cấp
học trong đó có cấp THCS
- Tham dự Hội nghị đúng thành phần quy định.
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- Tích cực chia sẻ kinh nghiệm; thảo luận, đóng góp ý kiến trong việc
thực hiện công tác chuyên môn, công tác quản lý ở đơn vị.
VI. Kinh phí
- Sở GD&ĐT chi trả kinh phí tổ chức Hội nghị giao ban cấp THCS lần thứ
nhất năm học 2020-2021.
- Các đơn vị có đại biểu tham dự Hội nghị thanh toán công tác phí theo
quy định hiện hành.
Trên đây là Kế hoạch Hội nghị giao ban cấp THCS lần thứ nhất năm học
2020-2021, Sở GD&ĐT đề nghị phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, các
trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp THCS tổ chức triển khai
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Các trường phổ thông ngoài công lập;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Tăng

