
UBND TINH KIÊN GIANG cONG HOÀ X HOI CHn NGH*A VI�T NAM 
so GIÁO DrC VÀ �ÀO TAO DÙc lp-Ty do- Hanh phúe 
s6: 2450/SGDÐT-GDTrH&GDTX 

Kiên Giang, ngày 28 tháng 10 n�m 2020 

Vv tp huân tô truong chuyên môn 
tnrong THCS vê xây dung KHGID 
môn hoc/ho¡t �Ùng giáo dåc 

Kinh giri: Phòng Giáo duc và Dào t¡o huyÇn, thành phô. 

Thuc hien Công v�n sÑ 58/DATHPT2-ÐTBD ngày 11 tháng 5 n�m 2020 
cça BÙ Giáo dåc và �ào t¡o vê viÇc tó chúc tp huân tô truong chuyên môn 
truong trung hÍc phô thông vê xây dång kê ho¡ch giáo dåc môn hÍc/hogt �Ùng 
giáo duc; 

So Giáo dåc và �ào t¡o tô chúc tp huân cán bÙ qu£n lý, tô truóng chuyën 
mon truong trung hÍc co sß vê xây dång kê ho¡ch giáo dåc môn hoc/hoat �Ùng 

giáo duc vÛi nhïng nÙi dung nhu sau: 

I Myc tieu 

- Nh�m nhn théc ro vai trò và tâm quan trong cça cça viÇe xây dung kê 

hoach giáo dåc nhà truröng, kë ho¡ch gião dåuc mõn hoc/ho¡t döng giáo dyc trong 

thyrc hiÇn chuong trinh phô thông hiÇn hành theo �inh huóng phát triên n�ng lyc 
nguoi hoc huÛng tÛi thyre hiÇn chuomg trinh giáo dåc phô thông 2018, 

- Hiêu và vn dång dugc quy trinh xây dång viÇc xây dåmg kë ho¡ch giáo dåc 

nhà trurong, kê ho¡ch giáo dåc môn hÍc/ho¡t �Ùng giáo dåc trong thuc hiÇn churong 
trinh trung hÍc co so hiÇn hành theo dinh huóng phát triên n�ng lyc nguoi hÍc 
huóng tói thurc hiÇn chuong trinh giáo dåc phô thông 2018; thsc hành xây dång viÇc 
xay dng kë ho¡ch giáo dåc nhà trróng, kë ho¡ch giáo dåc mõn h0c/hoat döng giáo 

dåc. 
II. NÙoi dung tp huân 
- Quy trinh xây dång viÇc xây dång kê ho¡ch giáo duc nhà truong, kê ho�ch 

giáo duc môn hÍc/ho�t dÙng giáo dåc trong thyrc hiÇn churong trinh trung hÍc co so 
hiÇn hành theo dinh huÓng phát triên n�ng lire ngröi hÍc; 

- Quan ly viÇc xây dyng viÇc xây dng kê ho¡ch giáo dåc nhà truong, ké 

ho¡ch giáo dåc môn hoc/hoat �Ùng giáo dåc; 

Chi d¡o, tó chéc thårc hiÇn viÇc xây dung kê ho�ch giáo duc nhà truong, ké 
ho¡ch giáo dåc môn hoc/hoat dÙng giáo dyc. 

III. Thành phân, sô lrgng hÍe viên 

-Báo cáo viên theo quyêt dËnh �ính kèm; 

- 01 lânh d¡o ho·c chuyên viên phy trách chuyên môn câp trung hÍc co só, 
01 länh dao phå trách chuyên môn cça truong trung hoc co sö; 



-02 to truong/tó phó cho mõi môn hÍc, gÓm các môn: Toán, Vt lí, Hóa 
hoc, Sinh hÍc, Tin hÍc, Công nghÇ, Ngï v�n, LËch sü, �ja li, Giáo dåc công dan, 
Thê duc. 

Hoc viên khi tham gia tp huân mang theo máy tính xách tay và Chuän 
kiên thérc ký n�ng, Chuong trinh giáo dåc phô thông hiÇn hành, sách giáo kh0a 
môn hÍc �ang giäng d¡y, Chuong trinh giáo dåc phô thông n�m 2018 theo món 

hoc. 
IV. Thoi gian, �ja diêm 

Thoi gian: 01 ngày, ngày 07 tháng 11 n�m 2020 

Lóp tp huân dành cho länh �¡o ho�c chuyên viên, cán bÙ quán lí câp 
trung hÍc co so, khai m¡c: 8 giÝ 00 phút ngày 07 tháng 11 n�m 2020 tai HÙi 
trurong A, So Giáo duc và �ào t¡o, sô 131 duong �ông �a, V+nh L¡c, TP R¡ch 
Giá, tinh Kiên Giang. 

Các lóp tp huân dành cho các môn: khai m¡c: 7 gio 30 phút ngày 07 
tháng 11 n�m 2020 t¡i Trung tâm giáo duc thuong xuyên tinh, lô C5, �urong 
D·ng Huyên Thông, V+nh L¡c, R¡ch Giá, Kiên Giang. 

V. Kinh phí 
- So Giáo dåc và �ào t¡o chi trå kinh phí tô chúc lóp tp huân, chê �Ù báo 

cáo viên. 
Don vi có giáo viên dugc cù làm báo cáo viên và hÍc viên tham då tp 

huân chi trà công tác phí theo qui �Ënh hiÇn hành. 
Nhn dugc công v�n này, dê nghË các �on vË triên khai thåc hiÇn và nhp 

danh sách giáo viên tham du tp huân qua duong dân online chm nhât ngày 
05/11/2020. Sau lóp tp huân các don vË tô chéc tp huân cho �Ùi ngk giáo viên 
cùa don vi và báo cáo kêt quá vê phòng Giáo dåc Trung hÍc và Giáo dåc 
Thuong xuyên qua �Ëa chi mail: phonggdtrh.sokiengiang@moet.edu.vn. Trong 
quá trinh thårc hiÇn, nêu có gì chua ro liên hÇ phòng Giáo dåc Trung hÍc và Giáo 

duc Thurong xuyên �ê �ugc huóng dân giäi quyêt/.he 

Noi nhan: 
- Nhu trên; 

- Länh �¡o So GDÐT; 
- Luu: VT, GDTrH-GDTX. 
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