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SỞ GDĐT KIÊN GIANG 

TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 77/KH-THPT  Hòn Đất, ngày 12 tháng 12 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

hưởng ứng tiếp tục phong trào thi đua  

“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2019 - 2020 

 

Căn cứ công văn số: 2377/SGDĐT-VP, ngày 11/12/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Kiên Giang về việc tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua 

“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. 

 Trường THPT Hòn Đất xây dựng kế hoạch hưởng ứng tiếp tục phong trào thi 

đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2019-2020. Nội dung cụ thể 

như sau: 

 

 I. NHIỆM VỤ 

 1. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lí 

- Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện việc nâng cao năng lực ứng xử sư 

phạm, đạo đức nhà giáo. 

- Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 

giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. 

 + Bồi dưỡng, thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

 + Bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho 

giáo viên, cán bộ quản lý 

 + Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên. 

 2. Thực hiện chế độ, chính sách về lương, phụ cấp theo lương, tôn vinh, khen 

thưởng. 

 3. Thực hiện công tác quản lý 

 - Triển khai đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp. chuẩn 

hiệu trưởng. 

 - Thực hiện đánh giá giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý theo quy định của 

Luật viên chức, Luật cán bộ, công chức. 

 - Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên về chế độ chính sách. 

 4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh 

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ 

thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và 

học 

- Thực hiện Đề án “tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 

và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”. 
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 - Triển khai và thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019-2020. 

 6. Tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục đào 

tạo. 

 II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 1. Hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác cải cách hành chính, kiểm tra về 

giáo dục đào tạo 

 - Bố trí cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác pháp chế 

 - Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa các văn bản qui phạm pháp luật 

liên quan đến giáo dục. 

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường. 

 - Công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP, ngày 07/8/2017 của Chính phủ. 

 2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cản bộ quản lý giáo dục. 

 3. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Nhà trường tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp có liên 

quan. 

2. Giao Hội đồng TĐ-KT kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nội dung thi đua 

“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; tổng hợp báo cáo kết quả đạt được trong 

thực hiện phong trào thi đua, lựa chọn, đề xuất khen thưởng lên cấp trên (nếu có). 

 
 

Nơi nhận: 
- BGH (chỉ đạo); 

- Hội đồng TĐ_KT (theo dõi); 

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã kí) 

 

Phạm Thị Huệ 
 


