
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

    Số:                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 9 năm 2021 

KẾ HOẠCH   

Điều chỉnh hình thức thực hiện các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn, kiến thức kỹ 

năng cho Cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo năm 2021 (theo hình thức trực tuyến)  

  

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;    

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT về 

việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở  giáo dục phổ 

thông; 

Căn cứ Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT về 

việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở  giáo dục 

phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo, 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;       

Căn cứ Thông tư số 24/20216/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ GDĐT 

ban hành chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo; 

Căn cứ Quyết định số 4856/QĐ-BGDĐT ngày 17/12/2019 của Bộ GDĐT ban 

hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục; 

Sở GDĐT lập kế hoạch bồi dưỡng các lớp theo tiêu chuẩn, kiến thức kỹ năng 

cho cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 

học 2020-2021 như sau:      

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

I. MỤC ĐÍCH  

- Nhằm bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cập nhật kiến thức 

về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, 

phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu 

của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học 2020-2021, đáp ứng 

yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non và nâng cao 

chất lượng giáo dục. 

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá 

hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên 

của nhà trường, của phòng GDĐT. 
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- Giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý trong trường 

học để thực hiện mục tiêu của giáo dục, đáp ứng các yêu cầu phát triển giáo dục 

theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT và theo yêu cầu của Chuẩn hiệu 

trưởng.  

II. YÊU CẦU  

- Công tác bồi dưỡng được triển khai tới cán bộ quản lý, giáo viên các cấp 

học; nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức phù hợp 

với các đối tượng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, phục vụ cho công tác quản 

lý và giảng dạy trong các cơ sở giáo dục của tỉnh. 

- Gắn việc bồi dưỡng để đạt chuẩn về trình độ đào tạo với bồi dưỡng kiến 

thức chuyên môn nghiệp vụ, đạt chuẩn nghề nghiệp của giáo viên từng cấp học. 

 

B. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:  

1. Các lớp Bồi dưỡng thường xuyên 

- Tất cả Cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên đang công tác, giảng dạy tại các 

trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên. 

 - Những trường hợp được miễn, giảm, hoãn thực hiện kế hoạch bồi dưỡng 

thường xuyên gồm có:  

+ Những trường hợp được miễn: Sẽ nghỉ hưu trong năm học 2020-2021; 

+ Những trường hợp được giảm: bị đau ốm không đi lại được; 

+ Những trường hợp được hoãn: Nghỉ hộ sản, nếu thời gian nghỉ hộ sản nằm 

trong chu kỳ bồi dưỡng thường xuyên của năm học. 

2. Lớp bồi dưỡng cho cán bộ trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục 

và đào tạo 

- Các trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo; 

- Cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch chức danh trưởng phòng, phó 

trưởng phòng giáo dục và đào tạo. 

3. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục 

- Cộng tác viên thanh tra giáo dục, các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cá 

nhân được triệu tập. 

 

II. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG 

1. Các lớp Bồi dưỡng thường xuyên 

 Chương trình bồi dưỡng 03 (Thông tư số 17, 18/2019/TT-BGDĐT): 40 

tiết/năm học/giáo viên (CBQL) 
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2. Lớp bồi dưỡng cho cán bộ trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục 

và đào tạo (120 tiết: 64 lý thuyết, 56 thực hành) 

 
 Số 

thứ tự 

Mô-đun/Chuyên đề Số tiết 

Thời lượng (tiết) 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1 Mô-đun 1: Quản lý giáo dục 30 16 14 

1.1 Chuyên đề 1: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo 15 8 7 

1.2 
Chuyên đề 2: Quản lý các cơ sở giáo dục và đào tạo trên 

địa bàn 
15 8 7 

2 Mô-đun 2: Tiếp cận giáo dục 30 16 14 

2.1 Chuyên đề 3: Công bằng trong giáo dục 15 8 7 

2.2 Chuyên đề 4: Phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc 15 8 7 

3 
Mô-đun 3: Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục 

mầm non, phổ thông 
30 16 14 

3.1 
Chuyên đề 5: Cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên cơ sở 

giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 
15 8 7 

3.2 Chuyên đề 6: Cơ sở vật chất, thiết bị; tài chính 15 8 7 

4 Mô-đun 4: Đảm bảo chất lượng 30 16 14 

4.1 
Chuyên đề 7: Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát 

triển phẩm chất và năng lực người học 
15 8 7 

4.2 
Chuyên đề 8: Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và các 

chỉ số phát triển chất lượng giáo dục địa phương 
15 8 7 

  Tổng số 120 64 56 

 

 

3. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục 

STT Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thảo 

luận, thực 

hành 

Tổng 

I 
Tổng quan về thanh tra giáo dục và cộng tác viên thanh 

tra giáo dục 
8 2 10 

1 Một số vấn đề cơ bản về thanh tra 2   10 
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STT Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thảo 

luận, thực 

hành 

Tổng 

2 Khái lược về thanh tra giáo dục 2   

3 
Thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực 

giáo dục 
2 1 

4 Cộng tác viên thanh tra giáo dục 2 1 

II Kỹ năng cơ bản của cộng tác viên thanh tra giáo dục 12 18 30 

1 Kỹ năng tham gia hoạt động thanh tra giáo dục 4 6 

30 
2 Kỹ năng tiếp công dân; xử lý đơn thư 4 6 

3 Kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại 2 3 

4 Kỹ năng tham gia giải quyết tố cáo 2 3 

III Công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra nội bộ 5 5 10 

1 Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục 

5 5 

Theo 

đối 

tượng 2 
Công tác kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông, giáo dục thường xuyên 

3 
Công tác thanh tra nội bộ, kiểm tra của cơ sở giáo dục đại 

học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm 
5 5 

Theo 

đối 

tượng 

IV Tiểu luận cuối khóa và tìm hiểu thực tế     25 

  
Tìm hiểu thực tế     10 

Hướng dẫn và viết tiểu luận 5 10 15 

Tổng số tiết 75 

 

 III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG, ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

1. Hình thức bồi dưỡng 

- Bằng hình thức trực tuyến, mỗi CBQL, giáo viên được cấp 1 tài khoản học 

trực tuyến trên nền tảng internet; 

- Trên nền tảng học trực tuyến cho phép tạo ra các lớp học cụ thể, cấp quyền 

cho giảng viên, trợ giảng, học viên được tham gia lớp học; chỉ những tài khoản nào 

được cấp quyền mới được tham gia lớp học; 
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- Tài liệu, học liệu, bài giảng được đăng tải trên từng lớp học, học viên đăng 

nhập vào tài khoản, vào đúng lớp học đã được ban tổ chức phân công để khai thác 

học tập, bồi dưỡng; 

- Theo lịch giảng dạy giảng viên, trợ giảng, học viên cùng đăng nhập tài 

khoản, kết nối trực tiếp thực hiện việc bồi dưỡng, quá trình giảng dạy/học tập diễn 

ra theo đúng thời gian, nội dung đã quy định; 

 

2. Đội ngũ Giảng viên, quản lý lớp, trợ giảng:  

2.1. Các lớp Bồi dưỡng thường xuyên 

- Tổng số 2171 chia làm 21 lớp (lớp học trên môi trường mạng, nền tảng 

số), mỗi lớp có Cán bộ quản lý lớp học thực hiện nhiệm vụ quản lý lớp và trợ 

giảng; 01 cán bộ kỹ thuật phụ trách về mặt kỹ thuật, máy móc, thiết bị, kết nối 

trong quá trình bồi dưỡng; 

- Giảng viên:  21 giảng viên;  

- Trợ giảng:   21 trợ giảng, quản lý lớp; 

- Kỹ thuật viên:  21 kỹ thuật viên. 

2.2. Lớp bồi dưỡng cho cán bộ trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và 

đào tạo 

  - Tổng số 40 học viên chia làm 01 lớp học; 

  - Giảng viên:   08 giảng viên; 

  - Trợ giảng:  08 trợ giảng; 

  - Kỹ thuật viên:  01 kỹ thuật viên. 

2.3. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục 

  - Tổng số 75 học viên chia làm 01 lớp học; 

  - Giảng viên:   08 giảng viên; 

  - Trợ giảng:  08 trợ giảng; 

  - Kỹ thuật viên:  01 kỹ thuật viên. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG   

Theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên giáo dục 

thường xuyên; 

 Sở GDĐT, phòng GDĐT chủ trì, phối hợp với cơ sở đào tạo xây dựng các 

tiêu chí đánh giá, tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng thông qua bài kiểm tra, bài tập 

nghiên cứu hoặc viết thu hoạch, báo cáo chuyên đề, ... và cấp chứng chỉ cho cán bộ 

quản lý, giáo viên. 
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C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I.  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

1. Phối hợp với cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ tổ chức, giám sát thực hiện 

việc các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn, kiến thức kỹ năng cho CBQL, giáo viên 

đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bộ GDĐT; 

2. Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác giảng dạy/học tập đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả;  

3. Báo cáo công tác bồi dưỡng Bộ GDĐT, UBND tỉnh ngay sau khi kết việc 

thực hiện. 

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

1. Các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

theo thời gian, nội dung đã quy định, đảm bảo về thời gian, nội dung trong trong 

theo kế hoạch; 

3. Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo 

viên, CBQL tham gia bồi dưỡng (nếu có); 

4. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng với cá nhân có 

thành tích hoặc xử lý vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng; 

 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN 

1. Nghiêm túc thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng; 

2. Tham gia đầy đủ thời gian theo quy định; nếu nghỉ quá 1/3 thời gian không 

công nhận kết quả và không cấp giấy chứng nhận; 

3. Hoàn thành đầy đủ nội dung bồi dưỡng theo quy định; 

4. Được hưởng nguyên lương, các loại phụ cấp, trợ cấp (nếu có) và các chế độ 

chính sách khác theo quy định trong thời gian thực hiện kế hoạch. 

Trên đây là một số nội dung điều chỉnh của kế hoạch số 1152/KH-SGDĐT ngày 

15/5/2021 về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021; Sở Giáo dục 

và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c);  

- Sở Nội vụ (để b/c); 

- Sở Tài chính (thẩm định dự toán); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (t/h); 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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