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Số: 1128 /SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 09 tháng 5 năm 2022

V/v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị
triển khai thực hiện Chương trình GDPT
2018 và phương án đảm bảo chất lượng
dạy và học lớp 10 năm học 2022-2023

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN &GDTX;
- Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.
Căn cứ Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm
học 2021-2022; Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 của Bộ GDĐT
về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023;
Căn cứ Công văn số 1000/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 26/4/2022 của Sở
GDĐT về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 20222023.
Sở GDĐT triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Chương
trình GDPT 2018 và đảm bảo chất lượng dạy và học lớp 10 năm học 2022-2023 như
sau:
1. Nội dung
Triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 và phương án đảm bảo chất
lượng dạy và học lớp 10 năm học 2022-2023.
2. Thành phần
a) Chủ trì: Lãnh đạo Sở GDĐT.
b) Thành phần tham dự:
- Các Trưởng phòng: Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục
Thường xuyên; Quản lý Chất lượng và Giáo dục Chuyên nghiệp; Kế hoạch và Tài
chính; Tổ chức Cán bộ Sở GDĐT.
- Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách cấp trung học cơ sở của các phòng
GDĐT.
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của các trường phổ
thông thuộc và trực thuộc Sở.
- Giám đốc/Phó Giám đốc các Trung tâm GDNN&GDTX, Trung tâm GDTX
tỉnh.

3. Hình thức, thời gian và địa điểm
- Thời gian: ½ ngày, Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút ngày 13/5/2022.
- Địa điểm: Hội trường A, Sở GDĐT, số 56 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku.
- Hình thức: Trực tiếp.
4. Công tác chuẩn bị
a) Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở (THPT): Rà soát hoàn chỉnh
phương án đảm bảo chất lượng dạy và học lớp 10 năm học 2022-2023 theo yêu cầu
tại Công văn số 823/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 07/4/2022 của Sở GDĐT, mang
theo bản cứng có phê duyệt của Hiệu trưởng nộp lại cho Ban Tổ chức Hội nghị vào
ngày 13/5/2022.
b) Các phòng GDĐT hoàn chỉnh Kế hoạch chủ trì phối hợp với các trường
THPT và tổ chức khảo sát nhu cầu học tập các môn học lựa chọn và cụm chuyên đề
học tập của học sinh lớp 9 nếu các em được vào học lớp 10 theo yêu cầu tại Công
văn số 1000/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 19/4/2022 và mang theo bản cứng có phê
duyệt của Trưởng phòng nộp lại cho Ban Tổ chức Hội nghị vào ngày 13/5/2022.
c) Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên
phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở chuẩn bị nội dung Hội nghị
và các điều kiện khác đảm bảo tổ chức Hội nghị đúng theo quy định.
d) Phòng Quản lý Chất lượng và Giáo dục Chuyên nghiệp chuẩn bị định hướng
phương án về công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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