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KẾ HOẠCH
Kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
đối với cấp trung học và giáo dục thường xuyên
Căn cứ Công văn số 1357/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học 2021-2022 của
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai;
Căn cứ nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực giáo dục
trung học, giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc, giáo dục quốc phòng và an
ninh, giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên, giáo dục thể chất, hoạt
động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển
khai, thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với cấp trung học và giáo dục
thường xuyên trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao thuộc Phòng Giáo dục Trung
học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục thường xuyên; tăng cường kỷ cương, nền
nếp trong quản lý hoạt động giáo dục đầy đủ các nội dung theo quy định.
2. Phát huy các nhân tố tích cực, phát hiện và xử lí kịp thời các vi phạm,
khắc phục những hạn chế, đề xuất những giải pháp, giải quyết những khó khăn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, nâng cao
hiệu lực quản lí nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần thúc đẩy
nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm
học 2021-2022.
3. Đánh giá việc thực hiện chỉ đạo đổi mới của Bộ GDĐT và của Sở GDĐT
tại các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trung học: Thực hiện chương trình giáo
dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên hiện hành theo định hướng
phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; quản lý hoạt động dạy học, giáo dục
bảo đảm hoàn thành chương trình năm học đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo
dục trong tình huống di n biến phức tạp của dịch Covid-19; đổi mới phương pháp
và hình thức tổ chức dạy học đáp ứng được yêu cầu thực hiện chương trình giáo
dục phổ thông 2018 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá;
nghiên cứu, thảo luận nội dung để tưng bước thực chương trình giáo dục phổ
thông mới 2018 ở các năm học tiếp theo.
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4. Trao đổi kinh nghiệm, học hỏi chuyên môn trong quá trình thực hiện đổi
mới giảng dạy và đổi mới quản lý giáo dục giữa các đơn vị trong cùng cấp học ở
nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
II. NỘI DUNG
1. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành
giáo dục năm học 2021-2022 đối với cấp trung học và giáo dục thường xuyên.
2. Công tác triển khai, tổ chức và quản lý việc thực hiện các chỉ đạo của Bộ
GDĐT và của Sở GDĐT tại các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trung học, các
cơ sở giáo dục thường xuyên. Tập trung các nội dung tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ: Giáo dục trung học; giáo dục thường xuyên, giáo dục thể chất, thể thao
và y tế trường học; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục chính trị và công
tác học sinh, sinh viên; giáo dục dân tộc; Đề án Ngoại ngữ.
3. Công tác tổ chức, thực hiện, quản lý của thủ trưởng các đơn vị đối với các
lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Phòng Giáo dục Trung học, Giáo
dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên (GDTrHCTTX).
4. Công tác tổ chức, thực hiện, quản lý chuyên môn của tổ chuyên môn;
nhiệm vụ phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.
5. Dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm tại các trường trung học, các trung tâm
giáo dục thường xuyên trên cơ sở phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh;
đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh
của giáo viên.
III. KẾ HOẠCH KIỂM TRA
1. Thời gian: Từ tháng 10 năm 2021 đến hết tháng 5 năm 2022 (Lịch kiểm tra
cụ thể của từng đơn vị sẽ được thông báo sau).
2. Đối tượng: Các trường THPT; trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, các
trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; các phòng GDĐT, các
trường THCS (kết hợp trong kiểm tra tại Phòng GDĐT).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng giáo dục và đào tạo
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học
2021-2022 đối với cấp trung học, giáo dục thường xuyên tại các đơn vị trực
thuộc.
- Chỉ đạo các trường trung học cơ sở tổ chức kiểm tra nội bộ thường xuyên.
- Tham gia các đoàn kiểm tra theo quy định.
- Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, xây dựng báo cáo, các điều kiện đảm bảo cho
công tác kiểm tra theo yêu cầu của các đoàn kiểm tra.
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2. Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở; trung tâm giáo dục
thường xuyên tỉnh và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường
xuyên
- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra nội bộ thường xuyên.
- Tham gia các đoàn kiểm tra theo quy định.
- Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, xây dựng báo cáo, các điều kiện đảm bảo cho
công tác kiểm tra theo của các đoàn kiểm tra.
3. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở
- Xây dựng kế hoạch, nội dung, đối tượng kiểm tra.
- Phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra.
- Tổ chức thực hiện các đợt kiểm tra, báo cáo công tác kiểm tra theo quy
định. Thông báo kết quả các đợt kiểm tra đến các đơn vị và đăng trên Website
của Sở GDĐT.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm học
2021-2022 đối với cấp trung học và giáo dục thường xuyên. Trong quá trình thực
hiện Kế hoạch, tùy theo tình hình thực tế, Phòng GDTrHCTTX đề xuất điều
chỉnh, bổ sung nội dung của Kế hoạch cho phù hợp. Căn cứ vào tình hình cụ thể,
các phòng GDĐT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên,
các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ
chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Các trung tâm GDNN- GDTX;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Đăng Website Sở ;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định

