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KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021
Thực hiện Hướng dẫn số 33-HD/BTGTU ngày 12/7/2021 của Ban Tuyên giáo
tỉnh ủy Gia Lai và công văn số 1626/SGDĐT-GDTrH ngày 28/7/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021; Công
văn số 111/CV-BTGTU ngày 30/7/2021 của Ban Tuyên giáo Thị ủy An Khê về việc
phối hợp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho giáo viên năm 2021;
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thị xã An Khê xây dựng kế hoạch bồi
dưỡng chính trị hè năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên nắm vững chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý chí tự lực, tự
cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc; những nội dung về
chính trị, kinh tế - xã hội hiện nay, tình hình thời sự của tỉnh, trong nước và quốc tế,
trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác quản lý, giảng dạy.
- Nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 cho CBQL,
giáo viên tại các đơn vị giáo dục trên địa bàn thị xã.
2. Yêu cầu
- Tổ chức học tập, bồi dưỡng chính trị cho toàn bộ đội ngũ giáo viên trong hệ
thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thị xã;
- Nội dung bồi dưỡng, tập huấn phải thiết thực, câp nhật được các thông tin,
kiến thức mới, phù hợp với các đối tượng, phục vụ tốt cho công tác quản lý và giảng
dạy tại các cơ sở giáo dục, phải đảm bảo nghiêm túc, tránh hình thức.
- Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn phải thực hiện nghiêm túc các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU
1. Nội dung
1.1. Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XIII của
Đảng.
1.2. 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”.
1.3. Tình hình thế giới và trong nước nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2021.
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1.4. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, thị xã trong sáu tháng đầu năm 2021 và
việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ thị xã thực
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII.
1.5. Một số nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch
của ngành Giáo dục và Đào tạo.
2. Tài liệu
- Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2) do
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật in và phát hành.
- Tài liệu những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Hội
đổng lý luận Trung ương biên soạn.
- Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng; Tài liệu tìm hiểu một số thuật ngữ trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn;
- 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 .
- Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Văn kiện Đại hội Đại
biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII. Nghị quyết Đại hội, chương trình, kế hoạch hành
động của Đảng bộ thị xã. Báo cáo kết quả kinh tế, xã hội của tỉnh, thị xã 6 tháng đầu
năm 2021.
- Các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn giảng dạy, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ
của ngành giáo dục....
III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, BÁO CÁO VIÊN
1. Đối tương bồi dưỡng, tập huấn: CBQL, giáo viên, nhân viên (riêng các cơ sở
giáo dục mầm non tư thục thành phần gồm: Chủ cơ sở, Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên giảng dạy).
2. Thời gian: Dự kiến tổ chức trong 02 ngày 16, 17 tháng 8 năm 2021 (Lưu ý:
Tùy thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid - 19, Phòng GDĐT sẽ có sự điều
chỉnh thời gian cho phù hợp).
3. Địa điểm: Đội ngũ CBQL và giáo viên sẽ tham gia học tại đơn vị (trường hợp
cơ sở vật chất không đảm bảo thì Hiệu trưởng chủ động phối hợp với các đơn vị cùng
hoặc gần địa bàn).
4. Hình thức tổ chức: Tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết hợp với tự nghiên
cứu tài liệu. Điểm cầu chính tại Hội trường Phòng GDĐT thị xã và các điểm cầu tại
Hội trường các đơn vị trường học.
IV . TỐ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dự kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, hệ thống họp trực tuyến đảm bảo ổn định kết nối đến
các đơn vị trường học.
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- Xây dựng tờ trình xin tổ chức lớp bồi dưỡng, mời báo cáo viên gửi Ban Tuyên
Giáo Thị ủy, UBND thị xã để chỉ đạo thực hiện.
- Chủ động sắp xếp thời gian, địa điểm, quản lý và điều động CBQL, Giáo viên,
nhân viên (CB-GV-NV) tham gia lớp bồi dưỡng. Đồng thời chủ động triển khai nội
dung kế hoạch năm học liên quan đến ngành giáo dục.
- Gửi câu hỏi viết bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2021 cho Hiệu trưởng
các trường để CB - GV viết thu hoạch.
- Báo cáo kết quả bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 về Sở GDĐT, Ban Tuyên
giáo Thị ủy trước ngày 25/8/2021.
2. Các đơn vị trường học
- Điều động và điểm danh CBQL, Giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng
đúng thành phần, đúng thời gian và đúng địa điểm nêu trên.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, hệ thống họp trực tuyến, đường truyền Internet ổn
định tại ít nhất 05 phòng học.
- Hiệu trưởng các đơn vị gửi danh sách CB-GV-NV tham gia bồi dưỡng về bộ
phận chuyên môn các cấp học, chậm nhất ngày 09/8/2021 (theo mẫu sau – Lập trên
file Excel):.
TT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ
Ghi chú
- Hiệu trưởng các đơn vị chỉ đạo CB-GV-NV ngồi đúng vị trí, tuân thủ nguyên
tắc phòng chống dịch Covid-19; báo cáo số lượng tham gia vào đầu mỗi buổi bồi
dưỡng.
- Đôn đốc CB-GV viết bài thu hoạch và lập danh sách gửi về Phòng GDĐT
(qua chuyên viên phụ trách cấp học) sau 03 ngày (kể từ ngày kết thúc lớp học - không
tính ngày thứ bảy, chủ nhật). Tuyệt đối không được sao chép bài thu hoạch.
Trên đây là kể hoạch tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho cán bộ, công
chức, viên chức ngành Giáo dục và Đảo tạo An Khê. Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu
trưởng các trường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Sở GDĐT;
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ban Tuyên giáo Thị ủy;
- Các bộ phận chuyên môn Phòng GDĐT;
- Các trường trực thuộc; Các nhóm trẻ tư thục;
- Lưu: VT.
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