
1 

 

                                       

         UBND HUYỆN EA KAR 
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

              Số:     /KH- PGDĐT 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

  Ea Kar, ngày   tháng 8 năm 2021 

  KẾ HOẠCH 
TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ - NGHIỆP VỤ HÈ 2021 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU, ngày 29/6/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giáo 

viên, giảng viên (GV) và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên;  

Thực hiện Kế hoạch số 46/SGDĐT-TCCB-CTTT, ngày 16/8/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc triển khai bồi dưỡng chính trị hè 2021;  

Phòng Giáo dục và Đào tạo Ea Kar triển khai kế hoạch bồi dưỡng Chính trị - 

nghiệp vụ hè 2021 như sau:  

Việc bồi dưỡng hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên được 

thực hiện thiết thực, phù hợp với các đối tượng, cập nhật được các thông tin, kiến 

thức mới, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại các nhà trường; đảm bảo 

an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm túc quy định 5K. 

- Đảm bảo 100% cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tham gia bồi dưỡng 

chính trị đầy đủ, nghiêm túc. 

I. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 

1. Bồi dưỡng Chính trị:  

- Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII 

của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội 10 năm 2021 – 2030;  

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 

2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo 

cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng thể công tác xây dựng 

Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. 

- Chuyên đề toàn khóa, năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất 

nước, phồn vinh, hạnh phúc”. 

- Tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 

2021. 

- Các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 

2025. 
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2. Tài liệu học tập 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2). 

- 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 những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII, do Hội đồng Lý 

luận 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 thức 

tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”. 

- Tài liệu Hỏi – Đáp các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII, 

nhiệm kỳ 2020-2025, do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy biên soạn. 

3. Phương thức và thời gian học tập 

- Phương thức: Nghe báo cáo và trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch, liên hệ 

với nội dung, nhiệm vụ giảng dạy. 

- Thời gian: 

+ Thời gian học tập trong 02 ngày và viết thu hoạch. 

 Tổ chức triển khai 02 ngày 28 và 29/8/2021 (Tùy vào diễn biến của dịch 

Covid-19 để bố trí thời điểm tổ chức cho phù hợp). 

* Bồi dưỡng  chuyên môn, nghiệp vụ 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và hướng dẫn 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.  

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG 

Tất cả CBQL, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở phải tham gia đầy đủ; chỉ miễn đối với người đang đi tập huấn, học tập theo 

điều động của Phòng GDĐT, nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, đang điều trị bệnh 

và đồng chí bảo vệ trường. 

III. ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP 

     Toàn huyện chia 70 điểm cầu ( Gồm 24 trường MN, 32 trường TH và 19 

trường THCS, đối với những trường có trên 20 người chia ra nhiều phòng) 

    Các trường Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Hưng Đạo, Măng Non, Chu Văn 

An, Nguyễn Khuyến, mỗi trường cử 04 cán bộ, giáo viên về Hội trường Phòng 

GDĐT để tham dự tại điểm cầu chính, số còn lại tham gia bồi dưỡng tại trường.  
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ kế hoạch chung, Hiệu trưởng các trường được chọn làm điểm cầu, có 

trách nhiệm chuẩn bị CSVC phục vụ cho lớp học. Các đồng chí chuyên viên Phòng 

GDĐT được phân công phụ trách các điểm cầu phối hợp với Hiệu trưởng các 

trường để điều hành lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả ( Có hướng dẫn riêng cho các 

điểm cầu để chuẩn bị cơ sở vật chất và kết nối đường truyền )  

- Ban tổ chức các lớp tổ chức khai mạc, tổng kết lớp học, cùng với Ban giám 

hiệu các trường quản lý chặt chẽ số lượng học viên của đơn vị mình, đảm bảo trật 

tự và thật sự nghiêm túc trong quá trình học tập, đồng thời hướng dẫn viết bài thu 

hoạch, mỗi cán bộ, viên chức viết 01 bản thu hoạch gửi về Phòng GDĐT (bài thu 

hoạch viết trên giấy kẻ ngang, tuyệt đối không đánh máy)  

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng Chính trị, nghiệp vụ Hè 2021 cho cán bộ, 

viên chức toàn ngành, đề nghị Hiệu trưởng các trường thông báo cho cán bộ, viên 

chức tham gia đầy đủ, đảm bảo kế hoạch đề ra . 
Nơi nhận: 
   - Ban TGHU Ea Kar ; 

   - UBND huyện Ea Kar ;      ( báo cáo) 

   - Sở GDĐT Đăk Lăk ;                                 (Đã ký) 

   - Các trường  MN, TH, THCS;  ( th/ hiện)  

   - Các bộ phận thuộc PGD ; 

   - Lưu VT . 

 

 

 

   TRƯỞNG PHÒNG  

    

  

 

 

Nguyễn Thanh Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


