UBND QUẬN GÒ VẤP
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN

Số: 160/KH-TrS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gò Vấp, ngày 14 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập bồi dưỡng chuyên môn, chính trị Hè 2021
Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/BTGQU ngày 29 tháng 7 năm 2021 của
Ban Tuyên giáo Quận ủy về Bồi dưỡng, tập huấn chính trị Hè năm 2021 cho đội
ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Gò
Vấp;
Thực hiện Kế hoạch số 743-KH/GDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2021 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp về bồi dưỡng chuyên môn chính trị Hè
năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục quận Gò vấp.
Căn cứ nhu cầu thực tế về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư
tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường theo hướng đổi
mới, tư duy, tích cực, Hiệu trưởng Trường THCS Trường Sơn xây dựng kế hoạch
bồi dưỡng chuyên môn, chính trị Hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo
viên như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường nắm vững
nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII và những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế xã hội của đất nước, của thành phố, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp
vào công tác giáo dục tại nhà trường.
- Nội dung bồi dưỡng thiết thực, phù hợp với các đối tượng phục vụ cho
công tác quản lý và giảng dạy của cán bộ, giáo viên, đảm bảo an toàn trong bối
cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến căng thẳng và phức tạp.
- Nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ
năm học 2021 - 2022 cho cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường.
- Việc tổ chức bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả dưới sự chỉ đạo
của Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổ chức lớp học, quản lý, theo dõi, đánh giá
kết quả thực hiện.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN
- Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên tự nghiên cứu chương trình sách giáo
khoa mới trên trang web taphuan.nxbgd.vn.
- Tham gia các lớp bồi dưỡng sách giáo khoa lớp 6 do Nhà Xuất bản
Giáo dục tổ chức theo hình thức trực tuyến.
- Tham dự các lớp bồi dưỡng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
cho giáo viên trung học cơ sở theo Kế hoạch.
- Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán phổ thông hỗ trợ và đánh giá đồng
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nghiệp trong thực hiện bồi dưỡng Chương trình Giáo dục phổ thông
2018.
- Giáo viên Tin học tham gia các lớp tập huấn Chương trình Tin học
Chuẩn Quốc tế:
+ Certiport - IC3 GS5 (chưa đạt cc IC3 GS4).
+ Certiport - IC3 GS5 (đã đạt cc IC3 GS4).
+ Certiport - IC3 GS6.
+ ICDL - Smart Digital (THCS).
+ CBQL triển khai đề án Tin học chuẩn Quốc tế.
+ GV Tin học triển khai đề án Tin học chuẩn Quốc tế.
- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Sở Giáo dục và Đào tạo,
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
1. Phương thức tiến hành
- Tự học: cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng tài khoản trên trang
taphuan.csdl.edu.vn để nghiên cứu trước tài liệu. Hệ thống sẽ ghi nhận việc tự học
của cán bộ quản lý, giáo viên.
- Ban Giám hiệu tổng hợp những ý kiến đề xuất, thắc mắc của đội ngũ về
các vấn đề liên quan đến nội dung bồi dưỡng để trao đổi với báo cáo viên trong
lớp bồi dưỡng.
- Tổ chức báo cáo trực tuyến và giải đáp những ý kiến đề xuất, thắc mắc
của đội ngũ về các vấn đề liên quan đến nội dung bồi dưỡng.
- Thảo luận theo nhóm theo hình thức trực tuyến và làm bài viết thu
hoạch, liên hệ với nội dung, nhiệm vụ được phân công và gửi bài thu hoạch
cuối khóa trên trang taphuan.csdl.edu.vn.
- Đánh giá bài thu hoạch của cán bộ quản lý, giáo viên.
2. Nội dung và thời lượng
a) Buổi sáng ngày 23/8/2021: Từ 7h30 đến 11h30.
- Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội
XIII của Đảng.
- Chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển
đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.
b) Buổi chiều ngày 23/8/2021: Từ 13h30 đến 16h30.
- Rút kinh nghiệm các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo quận
Gò Vấp năm học 2020 - 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học
2021 - 2022.
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* Báo cáo viên: Ông Nguyễn Thanh Thủy - Quận ủy viên, Trưởng
Phòng Giáo dục và Đào tạo.
c) Buổi sáng ngày 24/8/2021: Từ 7h30 đến 11h30.
- Một số vấn đề trọng tâm về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của
quận 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
- Chương trình hành động của Đảng bộ Quận Gò Vấp thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng.
d) Buổi chiều ngày 24/8/2021: Từ 13h30 đến 16h30.
- Tổ chức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thảo luận theo hình thức
trực tuyến, học viên làm bài thu hoạch gửi trên trang taphuan.csdl.edu.vn
3. Tài liệu học tập
- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập I, tập
II); tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật in, phát hành năm
2021.
- Tài liệu học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021 của Ban Tuyên giáo
Trung ương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh
phúc”.
- Báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của quận Gò Vấp trong 6
tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
4. Đối tượng
- Tham gia việc tự học, tự nghiên cứu tài liệu và làm bài thu hoạch trên
trang taphuan.csdl.edu.vn: cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.
- Tham gia lớp bồi dưỡng trực tuyến: Cán bộ quản lý, Chủ tịch công
đoàn, Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội, các tổ trưởng chuyên môn, nhóm
trưởng chuyên môn và tổ trưởng tổ văn phòng.
5. Câu hỏi thu hoạch lớp bồi dưỡng
Câu 1. Qua những nội dung đã được triển khai trong Lớp Bồi dưỡng
chính trị Hè năm 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Quận, anh (chị) thấy
tâm đắc nhất với nội dung nào, vì sao? Liên hệ với thực tế đơn vị và cá nhân
để việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm học 2021 - 2022 được hiệu
quả hơn.
Câu 2. Trong năm học mới 2021 - 2022, theo anh (chị) cần tập trung giải
quyết những vấn đề nào còn tồn tại trong hoạt động của tổ nhóm tại đơn vị và của
ngành Giáo dục và Đào tạo quận nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
chăm sóc, giáo dục toàn diện học sinh. Anh (chị) hãy đề xuất một số biện pháp cụ
thể để giải quyết những vấn đề đã nêu.
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6. Tiến độ thực hiện
- Cô Đỗ Thị Thanh Huyền - Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch triển khai tổ
chức thực hiện ngày 14/8/2021.
- Cô Ngô Thị Tuyết Trinh - Phó Hiệu trưởng gửi bổ sung danh sách cán
bộ quản lý, giáo viên chưa có tài khoản trên trang taphuan.csdl.edu.vn (theo
mẫu đính kèm): Trước ngày 12/8/2021 về địa chỉ nplan.pgdgovap@hcm.edu.vn.
- Test thử phòng họp trực tuyến ngày 20/8/2021.
- Tổ chức lớp học ngày 23/8 và sáng ngày 24/8/2021.
- Thảo luận, viết bài thu hoạch chiều ngày 24/8/2021.
- Hiệu trưởng nhận xét, đánh giá bài thu hoạch trước ngày 10/9/2021.
- Gửi báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/9/2021.
7. Hướng dẫn tham gia lớp Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2021
- Đăng nhập Link: https://taphuan.csdl.edu.vn
- Đăng nhập tài khoản và mật khẩu cá nhân (nếu quên nên gọi 18008000
nhánh 2 miễn phí để hỗ trợ). Chọn Học tập  Chương trình bồi dưỡng 
Chọn
chương trình: Khóa học bồi dưỡng Chính trị hè năm 2021 quận Gò Vấp.
* Lưu ý: cán bộ quản lý, giáo viên được công nhận hoàn thành khóa học
khi đảm bảo hoàn tất các quy định sau:
- Điểm chuyên cần đạt 90%: cán bộ quản lý, giáo viên xem hết nội dung
trong tài liệu.
- Điểm bài thu hoạch đạt 50%: do cán bộ quản lý các trường đánh giá.
- Hoàn thành khảo sát - học viên đặt câu hỏi về nội dung bài học.
- Khóa học sẽ mở từ ngày 16/8/2021 và đóng vào lúc 17h00 ngày
27/8/2021.
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ
quản lý, giáo viên nhà trường trong Hè 2021.
- Bố trí đủ kinh phí, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, kịp thời
và đầy đủ theo yêu cầu của từng loại hình bồi dưỡng;
- Chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch và tạo
các điều kiện thuận lợi để cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đạt kết
quả tốt nhất.
- Phân công nhân viên văn thư lập danh sách toàn thể cán bộ quản lý,
giáo viên tham gia lớp học chính trị Hè; phân công Phó Hiệu trưởng tham gia
tập huấn kỹ thuật họp trực tuyến và chạy thử nghiệm chương trình.
- Cuối đợt học cán bộ quản lý, giáo viên viết bài thu hoạch.
- Hiệu trưởng nhận xét, đánh giá bài thu hoạch của cán bộ quản lý, giáo
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viên, tổng hợp ý kiến góp ý nêu trong các bài thu hoạch gửi trên trang
taphuan.csdl.edu.vn
- Cung cấp thông tin họ tên, số điện thoại của nhân viên phụ trách kỹ
thuật học trực tuyến (Cô Trần Thị Thanh Huyền – Giáo viên Tin học ) về địa chỉ
email nxtrung.pgdgovap@hcm.edu.vn
V. VỀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kế toán thực hiện kinh phí tổ chức học bồi dưỡng chuyên môn, chính trị
Hè 2021 theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ
Tài chính về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội
nghị và Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài
chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng và quyết toán kinh
phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, chính trị Hè 2021 cho đội ngũ
cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường, đề nghị CB-GV thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Ban giám hiệu;
- Tổ trưởng CM, VP;
- Các bộ phận có liên quan;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐTBD.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Đỗ Thị Thanh Huyền

