UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

185 /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 22 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết học kỳ I,
triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022
Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-UBND, ngày 11/8/2021 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối
với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa
bàn tỉnh Gia Lai; Công văn số 1873/SGDĐT-VP ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch thời gian
năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Sở Giáo du ̣c và Đào ta ̣o (GDĐT) tổ chức Hô ̣i nghi ̣trực tuyến sơ kết học
kỳ I năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2021 - 2022
(sau đây gọi tắt là Hội nghị), cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, những kết quả nổi bật và tồn tại,
hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học
kỳ I, năm học 2021-2022;
- Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022 đến các cơ quan, đơn
vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Yêu cầu: Đảm bảo Hội nghị được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết
kiệm, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
II. Thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức Hội nghị
1. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 08h00 ngày 27/01/2022.
2. Hình thức
- Hội nghị trực tuyến trên nền tảng Polycom do Sở GDĐT cấp:
+ Thời gian test đường truyền: 14h00-16h30 ngày 26/01/2022;
+ Tổng duyệt và họp chính thức lúc 07h15, khai mạc lúc 8h00 ngày
27/01/2022;
+ Đăng nhập mã phòng họp và kết nối đường truyền liên hệ: Ông Từ
Công Hiển, số điện thoại: 0367.262.077, Công ty TNHH MTV Thiết bị và Công
nghệ GM Việt Nam.
- Điểm cầu trung tâm tại Hội trường B, Sở Giáo dục và Đào tạo, 56 Trần
Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai kết nối với 17 điểm cầu tại huyện, thị
xã, thành phố (Phụ lục 1 đính theo). Các đơn vị tham gia điểm cầu chuẩn bị
đường truyền kết nối internet ổn định.
III. Thành phần tham dự Hội nghị tại các điểm cầu
1. Điểm cầu trung tâm tại Hội trường B, Sở GDĐT:
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- Giám đốc Sở GDĐT, chủ trì Hội nghị; các Phó Giám đốc Sở GDĐT;
- Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh;
- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở;
- Lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, lãnh đạo Trung tâm Ngoại
ngữ và Tin học tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Đại diện Báo Gia Lai, Đài phát thanh và Truyền hình Gia Lai;
2. Điểm cầu tại 17 huyện, thị xã, thành phố:
- Lãnh đạo phòng GDĐT, lãnh đạo các trường phổ thông trực thuộc Sở,
lãnh đạo các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố đặt
điểm cầu.
- Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu thực hiện các quy định về
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
IV. Nội dung, chương trình Hội nghị
1. Nội dung:
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2021-2022 theo
Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo về nhiệm vụ năm học 2021-2022;
- Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022 của ngành giáo dục.
2. Chương trình (dự kiến):
Thời gian
07h30 - 08h00

Nội dung
Đăng ký đại biểu
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Phát biểu khai mạc Hội nghị

08h00 - 09h30

09h30 - 10h45
10h45

Trình bày Báo cáo sơ kết học kỳ I
năm học 2021-2022, triển khai nhiệm
vụ học kỳ II năm học 2021-2022
Tham luận, thảo luận
Bế mạc Hội nghị

Thực hiện
Văn phòng
Sở GDĐT
Chánh Văn phòng
Sở GDĐT
Giám đốc Sở GDĐT
Lê Duy Định
Lãnh đạo
Sở GDĐT
Các đại biểu
Giám đốc Sở GDĐT
Lê Duy Định

V. Tổ chức thực hiện
1. Văn phòng: Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn cghiệp vụ
thuộc Sở xây dựng Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022, triển khai nhiệm
vụ học kỳ II năm học 2021-2022; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các tham luận
trình bày tại Hội nghị. Dự toán và quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị.
2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT
- Xây dựng Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022, triển khai nhiệm
vụ học kỳ II năm học 2021-2022 với nội dung theo đề cương.
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- Đề xuất nội dung tham luận, thảo luận của các đơn vị tại Hội nghị (Phụ
lục 2 đính kèm).
(Báo cáo tổng kết về đề xuất nội dung tham luận gửi về Văn phòng qua
địa chỉ E-mail: vanphong.sogialai@moet.edu.vn)
3. Tiến độ công việc và phân công thực hiện
Nội dung công việc

STT

1
2
3
4

Xây dựng Báo cáo sơ kết học kỳ I
năm học 2021-2022, triển khai nhiệm
vụ học kỳ II năm học 2021-2022
Báo cáo tham luận các đơn vị gửi về
Văn phòng tổng hợp
Họp rà soát các công việc chuẩn bị tổ
chức Hội nghị
Gửi tài liệu Hội nghị về các điểm cầu

Thời gian
hoàn thành

Chủ trì

Trước ngày
25/01/2022

Các phòng
CMNV Sở

Trước ngày
25/01/2022
Trước ngày
26/01/2022
Trước ngày
27/01/2022

Các đơn vị
được phân công
Văn phòng
Văn phòng

VI. Kinh phí
Kinh phí tổ chức Hội nghị được lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp
năm 2022 và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022, triển
khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai.
Đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào
tạo, các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục
thường xuyên huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và Kế hoạch
trên để triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tin
̉ h (báo cáo);
- Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o (báo cáo);
- UBND các huyện, TX, TP (phối hợp);
- Các phòng GDĐT huyện, TX, TP;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX huyện;
- Công ty TNHH MTV;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai;
- Báo Gia Lai;
- Các phòng CMNV Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định
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PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐẶT ĐIỂM CẦU CỦA
HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ
(Kèm theo Kế hoạch số: 185 /KH-SGDĐT ngày 22 /01/2022 của Sở GDĐT)
Huyện, thị xã,
Đơn vị đặt điểm cầu
thành phố
1 Huyện Chư Păh
Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
2 Huyện Chư Pưh
Trường THPT Nguyễn Thái Học
3 Huyện Chư Prông
Trường THPT Lê Quý Đôn
4 Huyện Chư Sê
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
5 Huyện Đak Đoa
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đak Đoa
6 Huyện Đak Pơ
Trường THCS - THPT Y Đôn
7 Huyện Đức Cơ
Trường THPT Lê Hoàn
8 Huyện Ia Grai
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Ia Grai
9 Huyện Ia Pa
Trường THPT Nguyễn Tất Thành
10 Huyện Kbang
Trường THPT Lương Thế Vinh
11 Huyện Kông Chro
Trường THPT Hà Huy Tập
12 Huyện Krông Pa
Trường THPT Chu Văn An
13 Huyện Mang Yang Trường THPT Trần Hưng Đạo
14 Huyện Phú Thiện
Trường THPT Trần Quốc Tuấn
15 Thị xã An Khê
Trường THPT Quang Trung
16 Thị xã Ayun Pa
Trường THPT Lê Thánh Tông
17 Thành phố Pleiku
Trường THPT chuyên Hùng Vương
Danh sách có 17 điểm cầu.

STT

Ghi chú
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PHỤ LỤC 2. PHÂN CÔNG BIÊN SOẠN VÀ TRÌNH BÀY THAM LUẬN
(Kèm theo Kế hoạch số: 185/KH-SGDĐT ngày 22 /01/2022 của Sở GDĐT)
1. Phòng GDĐT huyện Kbang
Trình bày tham luận: Ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày
04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ đến ngành Giáo dục huyện, thực trạng và
giải pháp.
2. Phòng Giáo dục Mầm non và Tiểu học
Phân công 02 đơn vị trình bày tham luận các vấn đề:
- Công tác chuẩn bị đưa trẻ mầm non đến trường sau đợt nghỉ để phòng,
chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
- Công tác triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 và
lớp 2.
3. Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục
Thường xuyên
Phân công 02 đơn vị trình bày tham luận các vấn đề:
- Dạy và học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19.
- Công tác tổ chức thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6./.

