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KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021
và bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 1247/KH-SGDĐT ngày 21/7/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Gia Lai về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021 và bồi
dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020;
Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/BTGHU ngày 17/7/2020 của Ban Tuyên giáo
Huyện ủy về kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho giáo viên năm 2020;
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
(BDTX) năm học 2020-2021 và bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020, cụ thể
như sau:
I. Mục đích
1. Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng

chuyên ngành bắt buộc hằng năm đối với giáo viên, cán bộ quản lý (CBQL); nâng cao
phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên và CBQL; nâng cao mức
độ đáp ứng của giáo viên, CBQL theo yêu cầu vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu phát
triển giáo dục và chuẩn nghề nghiệp.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá công tác BDTX của

giáo viên, CBQL; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động BDTX giáo viên, CBQL của
các đơn vị trường học.
3. Duy trì và phát huy kết quả bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn đã

được triên khai thực hiện tại tỉnh nhằm góp phân thực hiện hiệu quả BDTX, nâng cao
chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục của huyện.
II. Yêu cầu
1. Cập nhật được các thông tin, kiến thức mới đảm bảo phục vụ tốt cho công tác
quản lý và giảng dạy tại các đơn vị trường học.
2. Thực hiện đủ 03 nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.
3. Vận dụng hiệu quả nội dung đã được bồi dưỡng, tự bồi dưỡng vào việc thực
hiện các nhiệm vụ được giao.

II. Thực hiện Quy chế và Chương trình BDTX
. V thực hiện quy chế BDTX
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Thực hirnj theo Thông tư số 19/2019/TT- BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở
giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường
xuyên (Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT).
2. Chương trình BDTX
2.1. Bậc Mần non:
- Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL mầm non.
- Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên mầm non (Thông tư số
12/2019/TT-BGDĐT).
2.2. Bậc TH, THCS:
- Thông tư số 17/2019/BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
- Thông tư so 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 cùa Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành Chương trình BDTX cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phô thông.
III. Các nội dung, thời gian, thành phần và địa điểm bồi dưỡng
1. Nội dung - Bồi dưỡng chính trị hè 2020:
- Thành phần gồm: Toàn thể CBQL các trường học trực thuộc; giáo viên, nhân
viên các trường học trực thuộc.
- Thời gian bồi dưỡng: 02 ngày/lớp, hoàn thành trước 30/8/2020 (thời gian cụ
thể thông báo sau).
- Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng tập trung.
- Địa điểm: Hội trường UBND huyện.
- Báo cáo viên: Báo cáo viên Huyện ủy.
- Tài liệu bồi dưỡng: Những nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn
kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà
xuât bản chính trị quốc gia sự thật biên soạn và phát hành; sách “Lịch sử Đảng bộ
huyện Mang Yang, giai đoạn 1945 - 2010”; Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Mang
Yang lần thứ XVII.
2. Nội dung 2 – Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên:
- Thành phần gồm: Toàn thể CBQL các trường học trực thuộc; giáo viên các
trường học trực thuộc và giáo viên THCS Trường THCS&THPT Kpă Klơng.
- Thời gian bồi dưỡng: 04 ngày (tương ứng 40 tiết bồi dưỡng). Từ ngày
29/8/2020 đến ngày 01/9/2020 (tính cả ngày Chủ nhật).
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- Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng tập trung.
- Địa điểm bồi dưỡng:
+ Bậc Mẫu giáo: Bồi dưỡng tại trường Mầm non thị trấn Kon Dơng.
+ Bậc Tiểu học: Bồi dưỡng tại Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng số 1.
+ Bậc THCS: Bồi dưỡng tại Trường THCS Chu Văn An.
- Báo cáo viên: (là những CBQL và giáo viên cốt cán tham gia bồi dưỡng
thường xuyên hè cấp tỉnh năm 2020).
- Tài liệu bồi dưỡng: Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp.
- Yêu cầu:
+ Kết thúc đợt bồi dưỡng, học viên viết bài thu hoạch và được đánh giá ghi
điểm vào Nội dung 2 thuộc chương trình BDTX năm học 2020-2021.
+ Báo cáo viên báo cáo nội dung đã được tập huấn.
+ Các đơn vị được chọn làm địa điểm bồi dưỡng, chuẩn bị cơ sở vật chất phục
vụ công tác bồi dưỡng.
3. Nội dung 3 - CBQL và giáo viên tự bồi dưỡng trong năm học:
- Hình thức: Thực hiện bồi dưỡng từ xa (tự bồi dưỡng).
- Nội dung: CBQL và giáo viên tự chọn các mô đun theo quy định của Bộ
GDĐT, đăng kí nội dung bồi dưỡng và tiến hành tự bồi dưỡng.
- Thời lượng: 40 tiết/năm học.
- Thời gian: Thực hiện trong năm học 2020-2021.
- Tài liệu: Tài liệu phục vụ chương trình bồi dưỡng 03 (nội dung tự chọn) cá
nhân tự khai thác từ nguồn học liệu BDTX trên Website của Bộ GDĐT. Khuyến khích
các trường, các tổ chuyên môn và các cá nhân chủ động sử dụng các nguồn tư liệu
khác để bố sung trong quá trình tự bồi dưỡng.
IV. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên
. Căn c đánh giá và xếp loại kết quả BDTX của CBQ và giáo viên
Thông tư số 19/2019/TT- BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GDĐT về việc ban
hành Quy chế BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo
dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.
2. Phương th c đánh giá kết quả BDTX
- Nội dung bồi dưỡng 1: Căn cứ vào kết quả bài viết thu hoạch do Ban Tuyên
giáo Huyện ủy tổ chức đánh giá và cho điểm (theo thang điểm 10).
- Nội dung bồi dưỡng 2:
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Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá kết quả BDTX của cá nhân (theo
thang điểm 10) sau khi bồi dưỡng cấp huyện.
Riêng số cốt cán tham gia bồi dưỡng tập trung nội dung 2 tại tỉnh căn cứ vào
kết quả bài thu hoạch do đơn vị tổ chức bồi dưỡng đánh giá.
- Nội dung bồi dưỡng 3:
Thực hiện theo hình thức nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của cá
nhân (theo thang điểm 10).
3. Công nhận và cấp giấy ch ng nhận kết quả BDTX
Thực hiện theo Thông tư số 19/2019/TT- BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ
GDĐT về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.
V. Kinh phí thực hiện
Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường tự chủ tài chính chi trả chế độ
theo quy định hiện hành.
VI. Chế độ báo cáo
Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo theo quy định trong Quy chế tổ chức
BDTX đối với năm học 2020-2021.
Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, giáo viên và nhân
viên, năm học 2020-2021, yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học liên quan triển
khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ bộ phận
chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (B/c);
- UBND huyện (B/c)
- Các trường học trực thuộc (thực hiện);
- Trường THCS&THPT Kpă Klơng (Ph/hợp);
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Đăng website Phòng GD&ĐT;
- Lưu VT, CM MN, TH, THCS.
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