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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ 1 năm học 2020-2021; đánh giá thực trạng,
củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động các
cơ sở GDTX trên địa bàn tỉnh
Căn cứ Công văn số 04/UBND-KTTH ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh Gia Lai về chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh,
thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với Giáo dục thường xuyên
(GDTX),Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị
Sơ kết học kỳ 1 năm học 2020-2021; củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng
hoạt động của các cơ sở GDTX trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
a) Mục đích
- Góp phần củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ
sở GDTX trên địa bàn tỉnh.
- Tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong
công tác quản lý, công tác chuyên môn; nâng cao kết quả học tập các môn văn
hóa theo chương trình giáo dục phổ thông hệ GDTX cho học viên trong thời gian
còn lại của năm học 2020-2021và những năm học tiếp theo.
b) Yêu cầu
Các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham dự đủ, đúng thành phần. Tổ chức
triển khai thực hiện đầy đủ, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi đơn
vị về những nội dung kết luận của lãnh đạo Sở GDĐT tại Hội nghị.
2. Nội dung
- Đánh giá thực trạng về nhân lực, cơ sở vật chất, hoạt động của các trung
tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, chuẩn bị cho việc tham
mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch củng cố, phát triển, nâng cao
chất lượng hoạt động của các cơ sở GDTX trên địa bàn tỉnh.
- Đánh giá kết quả hoạt động quản lý, hoạt động dạy và học các môn văn
hóa trong học kỳ 1 năm học 2020-2021.
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- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
dạy và học các môn văn hóa nói chung, duy trì và nâng cao tỷ lệ đỗ tốt nghiệp
trung
học phổ thông cho học viên lớp 12 nói riêng.
3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Ngày 12/3/2021 (khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút).
- Địa điểm: Hội trường A, Sở GDĐT (số 56 Trần Hưng Đạo, thành phố
Pleiku, tỉnh Gia Lai).
4. Tổ chức thực hiện
- Mời lãnh đạo UBND các huyện có Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và
Giáo dục thường xuyên tham dự Hội nghị (Sở GDĐT sẽ có Giấy mời riêng).
- Trường THPT Nguyễn Tất Thành: Cử 01 lãnh đạo tham dự Hội nghị.
- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên các huyện,
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh:
+ Mỗi đơn vị cử 03 người tham dự hội nghị (giám đốc, phó giám đốc, giáo
viên cốt cán dạy học văn hóa);
+ Chuẩn bị tham luận tại Hội nghị về những nội dung đã báo cáo cho Sở
GDĐT (theo yêu cầu tại Công văn số 163/SGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 01 năm
2021 của Sở GDĐT).
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Trường THPT Nguyễn Tất Thành;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Website Sở;
- Lưu: VT, Phòng GDTX-GDCN.
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