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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /KH-SGDĐT 

 

           Đắk  Nông, ngày 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cấp trung học phổ thông 

thực hiện chương trình, giáo dục phổ thông năm 2018 

 

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt 

năm 2020; Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 4 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, Sở Giáo 

dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai bồi dưỡng giáo viên và cán bộ 

quản lý cấp trung học phổ thông thực hiện chương trình, giáo dục phổ thông 

năm 2018, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1: “Hướng dẫn thực hiện Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018” cho giáo viên và “Quản trị hoạt động dạy học, giáo 

dục trong trường trung học phổ thông” cho cán bộ quản lý các trường trung học 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

2. Yêu cầu 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu 

của từng đối tượng được bồi dưỡng trên quan điểm thường xuyên, liên tục, tại 

chỗ; tránh chồng chéo, trùng lặp; đảm bảo kết quả bồi dưỡng thiết thực, bền 

vững, hiệu quả cao. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG 

1. Đối tượng bồi dưỡng: giáo viên, cán bộ quản lý trường trung học phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chưa được tham gia bồi dưỡng tại Trung 

ương. 

2. Nội dung, thời gian và thời lượng bồi dưỡng 

a) Nội dung 

- Đối với giáo viên: bồi dưỡng cho tất cả giáo viên mô đun 1: “Hướng dẫn 

thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018” (theo Quyết định số 

4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban 

hành danh mục bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán 
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bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông). 

- Đối với cán bộ quản lý: bồi dưỡng cho tất cả cán bộ quản lý mô đun 1: 

“Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học/trung học cơ 

sở/trung học phổ thông” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 

04/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục bồi dưỡng 

giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực 

hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

phổ thông). 

b) Thời gian: dự kiến trước ngày 15/6/2020. 

c) Thời lượng bồi dưỡng: 40 tiết 

III. Hình thức bồi dưỡng 

Việc bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý được thực hiện theo hình thức 

tự bồi dưỡng qua mạng hoặc bồi dưỡng trực tiếp (tùy thuộc vào tình hình diễn 

biến của dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ lựa chọn hình thức bồi 

dưỡng qua mạng hoặc bồi dưỡng trực tiếp), đồng thời kết hợp với tổ chức sinh 

hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường hoặc cụm trường. Các nhà trường huy 

động và đảm bảo chế độ, điều kiện cho đội ngũ giáo viên cốt cán và cán bộ quản 

lý cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động tự bồi dưỡng thường xuyên, liên 

tục, tại chỗ theo đúng Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 

3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019. Cụ thể như sau: 

1. Tự bồi dưỡng qua mạng 

Nội dung các mô đun bồi dưỡng đại trà cho giáo viên và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục phổ thông được thực hiện trên hệ thống quản lý bồi dưỡng qua 

mạng của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). 

2. Bồi dưỡng trực tiếp 

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức triển khai bồi dưỡng trực tiếp cho giáo 

viên và cán bộ quản lý cấp trung học phổ thông mô đun 1: “Hướng dẫn thực 

hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018” và “Quản trị hoạt động dạy học, 

giáo dục trong trường trung học phổ thông”. 

3. Tổ chức bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn 

Căn cứ vào kết quả tự bồi dưỡng qua mạng hoặc được bồi dưỡng trực 

tiếp, các trường tự xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ 

quản lý theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, từng 

trường học (tổ chức sinh hoạt theo tổ/nhóm chuyên môn theo trường hoặc cụm 

trường để trao đổi, thảo luận, áp dụng nội dung bồi dưỡng vào thực tiễn nhà 

trường). 

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí sự nghiệp đào tạo giao cho Sở 

Giáo dục và Đào tạo trong năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 
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- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý đối với cấp 

trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại 

địa phương. 

- Lập danh sách giáo viên, cán bộ quản lý bồi dưỡng đại trà; phối hợp 

với Viettel để cung cấp tài khoản cho giáo viên, cán bộ quản lý bồi dưỡng đại 

trà; tập huấn quản lý và sử dụng phần mềm bồi dưỡng qua mạng. 

- Phân công giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt 

cán hỗ trợ việc học trực tuyến và đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý các trường 

trung học phổ thông tự bồi dưỡng qua mạng. 

- Theo dõi quá trình tổ chức, giám sát hoạt động tự học; kiểm tra, đánh giá 

kết quả bồi dưỡng của giáo viên, cán bộ quản lý đối với từng mô đun bồi dưỡng. 

- Phê duyệt danh sách giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 

hoàn thành các mô đun bồi dưỡng khi đáp ứng được yêu cầu: Tự học qua mạng 

được hệ thống bồi dưỡng qua mạng đánh giá tự động là Đạt; được đội ngũ giáo 

viên cốt cán, những người giao hỗ trợ từng nhóm đánh giá là Đạt; được các cơ 

sở thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý đánh giá là Đạt. 

2. Các đơn vị trực thuộc 

- Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý đại trà tự học thường 

xuyên, liên tục, tại chỗ theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Căn cứ kết quả bồi dưỡng qua mạng, các đơn vị tự xây dựng kế hoạch tổ 

chức bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý theo hình thức phù hợp với điều 

kiện thực tế tại trường (tổ chức sinh hoạt theo tổ/nhóm chuyên môn, theo trường 

hoặc cụm trường để trao đổi, thảo luận, áp dụng nội dung bồi dưỡng vào thực 

tiễn nhà trường). 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng của giáo viên đối với mô đun bồi 

dưỡng; Báo cáo kết quả bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông năm 2018 của giáo viên và cán bộ quản lý về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý 

cấp trung học phổ thông thực hiện chương trình, giáo dục phổ thông năm 2018, 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc 

Kế hoạch này. Mọi thắc mắc (nếu có) liên hệ với Phòng Giáo dục Trung học - 

Quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo số điện thoại 02613.544.181 để phối 

hợp, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDTrH-QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 
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