ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2655/KH-GDĐT-TrH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tập huấn triển khai phương hướng
nhiệm vụ năm học 2018-2019 Giáo dục Trung học
- Căn cứ Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp
hành Trung ương 8 - Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
- Căn cứ Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình
hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW – Khóa XI về “đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế” ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng
7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Thành ủy thực
hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Trung Ương 8 – Khóa XI về “đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số
4887/QĐ-UNBD ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Căn cứ Quyết Định số 2953/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của
UBND Thành phố Quyết định về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- Căn cứ kết quả năm học 2017 - 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng
Kế hoạch tổ chức Tập huấn triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 2019 Giáo dục Trung học như sau:
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I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Tổng kết, đánh giá kết quả năm học 2017 – 2018 và triển khai phương
hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 Giáo dục Trung học đồng thời rút kinh
nghiệm để tổ chức, chỉ đạo công tác chuyên môn đạt kết quả tốt.
- Tập huấn công tác đổi mới nhà trường, các mô hình tổ chức hoạt động
chuyên môn tiêu biểu, điển hình, các nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy,
kiểm tra đánh giá.
- Đợt tập huấn được tổ chức đảm bảo an toàn, đầy đủ nội dung và đúng thành
phần đại biểu tham dự.
II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
1. Thời gian: Từ 13g00 ngày 16/8/2018 và buổi sáng ngày 17/8/2018
Khai mạc lúc 8g00, ngày 17/8/2018
2. Địa điểm tổ chức:
-

Hội Trường Đại Học Quốc tế Hồng Bàng
Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

3. Nội dung cụ thể:
+ Tập huấn triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.
+ Đổi mới tổ chức hoạt động chuyên môn.
+ Xây dựng các giải pháp giáo dục theo định hướng gắn với thực tiễn cuộc
sống và đáp ứng yêu cầu kiểm tra đánh giá.
4. Chương trình tập huấn
• Phiên thảo luận (Chiều ngày 16/8/2018)
Nội dung thảo luận:
+ Kinh nghiệm, khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực hiện đổi mới quản
lý nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng
phát triển năng lực học sinh và những kinh nghiệm rút ra từ kết quả khảo sát lớp
7.
+ Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện hệ thống quản lý giáo dục
trong việc tham gia các kỳ thi và thực hiện trường học kết nối.
+ Thuận lợi và khó khăn trong thưc hiện xây dựng hoạt động trải nghiệm
sáng tạo.
+ Giải pháp nâng cao công tác chỉ đạo điều hành hoạt động giáo dục của nhà
trường.
+ Một số nội dung khác.
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• Phiên chính thức (8g00 ngày 17/8/2018)
Chương trình:
- Từ 07g30 đến 08g00: Tiếp đón đại biểu, tập trung đại biểu tại Hội trường.
- Từ 08g00 đến 08g10: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương
trình.
- Từ 08g10 đến 08g35: Báo cáo tóm tắt đánh giá việc thực hiện vụ năm học
2017-2018 và tập huấn triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.
- Từ 08g35 đến 09g05: Báo cáo tham luận.
- Từ 09g05 đến 09g15: Báo cáo kết quả thảo luận góp ý.
- Từ 09g15 đến 09g30: Thảo luận góp ý chung tại Hội trường.
- Từ 09g30 đến 09g45: Nghỉ giải lao.
- Từ 09g45 đến 10g15: Giải đáp và thông tin của Phòng, Ban Sở.
- Từ 10g15 đến 10g40: Công bố các quyết định khen thưởng.
- Từ 10g40 đến 11g00: Phát biểu của Lãnh đạo.
- Từ 11g20 đến 11g30: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo; Tổng kết và Bế mạc.
Thành phần tham dự
a. Đại biểu khách mời:
- Lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ban Giám đốc Sở GDĐT.
- Lãnh đạo các phòng ban Sở GDĐT.
b. Đại biểu chính thức:
- Trưởng phòng và Phó trưởng phòng phụ trách THCS phòng Giáo dục và
Đào tạo các quận/huyện.
- Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng chuyên môn trường THPT, trường THPT
nhiều cấp học (có cấp THPT).
- Chuyên viên phụ trách THCS - phòng GDĐT quận/huyện.
- Hiệu trưởng các trường THCS.
- Lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT.
III- KẾ HOẠCH THỜI GIAN
- Từ 15/7 – 14/8/2018
- 14g00 ngày 16/8/2018

: Chuẩn bị cơ sở vật chất, hổ sơ, tài liệu,
chương trình, danh sách tham gia, hậu cần.
: Thảo luận nhóm
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- 07g30 ngày 17/8/2018
- 20/8/2018

: Hội nghị chính thức các trường THPT,
Phòng GDĐT.
: Rút kinh nghiệm tổ chức.

Các đơn vị cử đại biểu tham dự gửi danh sách qua email:
htminh@hcm.edu.vn và về Phòng Giáo dục Trung học (lầu 9 - phòng 9.2, số 66
- 68, Lê Thánh Tôn – Phường Bến Nghé - Quận 1) trước ngày 14/8/2018. Mọi chi
tiết liên hệ: ông Hồ Tấn Minh, chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo
dục và Đào tạo, ĐT: (028) 38299681 hoặc 0909.88.12.83.
Để đợt tập huấn đạt kết quả tốt, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng
các đơn vị cử đại biểu tham gia đầy đủ và đúng thành phần./.
KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giám đốc Sở GD&ĐT (để b/c);
- Phòng, Ban Sở GD&ĐT;
- Trưởng phòng GD&ĐT;
- Hiệu trưởng trường THPT, THPT nhiều cấp học;
- Giám đốc TT KTTH-HN;
- Lưu: VP, GDTrH.

(đã ký)

Nguyễn Văn Hiếu
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