UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 387 /QĐ-SGDĐT

Gia Lai, ngày 05 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra công tác dạy học, ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2022
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Kế hoạch số 2304/KH-SGDĐT ngày 08/10/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Nâng cao chất lượng của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022;
Công văn số 286/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 09/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc thực hiện các biện pháp củng cố, nâng cao chất lượng dạy học trong học
kỳ II, năm học 2021-2022;
Căn cứ Kế hoạch số 334/KH-SGDĐT ngày 15/02/2022 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc kiểm tra công tác ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm
2022; công tác quản lý, hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên và các tổ
chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và
Giáo dục Thường xuyên.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiến hành kiểm tra công tác dạy học, ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm
2022 với nội dung như sau:
Công tác tổ chức dạy học: Kế hoạch dạy học; thời khóa biểu; phân công chuyên
môn; kế hoạch dạy bổ sung kiến thức học kỳ I; công tác quản lý và sử dụng thiết bị,
phòng học bộ môn.
Công tác tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Kế hoạch ôn tập; kế
hoạch phụ đạo; tài liệu ôn tập; các giải pháp nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp và nâng cao
chất lượng bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác dạy học, ôn tập tốt nghiệp THPT
năm 2022 gồm các ông (bà) có tên trong Phụ lục 1 (đính kèm) để thực hiện nhiệm
vụ nêu tại Điều 1.
Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 06/5/2022 đến hết ngày 07/5/2022.
Đơn vị: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT A Sanh
(cụ thể theo Phụ lục 2 đính kèm)
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Các đơn vị có công chức, viên chức tham gia Đoàn kiểm tra thanh toán chế độ
công tác theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng đoàn kiểm tra phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị có
liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định

Phụ lục 1
DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC DẠY HỌC, ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 387 /QĐ-SGDĐT ngày 05 /5/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai)
Đơn vị kiểm tra: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT A Sanh
TT

Chức vụ, đơn vị công tác

Họ và tên

Nhiệm vụ

Chuyên môn

1

Hà Ngọc Dư

Trưởng Phòng GDTrHCTTX, Sở Giáo dục và Đào tạo

Trưởng đoàn

Toán

2

Dương Công Luật

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ya Ly

Thành viên

Ngữ văn

3

Võ Xuân Cường

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Thành viên

Sinh học

4

Lê Quốc Tịnh

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Học

Thành viên

Địa lý

5

Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên Phòng GDTrHCTTX, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

Tiếng Anh

6

Đỗ Thị Xuân Hương

Thành viên

Sinh học

Chuyên viên Phòng GDTrHCTTX, Sở Giáo dục và Đào tạo

(Danh sách này có 06 người)./.
Ghi chú: Tất cả thành viên Đoàn kiểm tra mang theo máy tính xách tay để thực hiện nhiệm vụ.
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Phụ lục 2
LỊCH KIỂM TRA CÔNG TÁC ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 387 /QĐ-SGDĐT ngày 05 /5/2022 của Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Gia Lai)
Thời gian

Từ 7 giờ 30 phút
ngày 06/5/2022
(Thứ 6)

Từ 7 giờ 30 phút
ngày 07/5/2022
(Thứ 7)

Địa điểm làm việc
Trường THPT
Huỳnh Thúc
Kháng

Trường THPT A
Sanh

Nội dung công việc
Công tác tổ chức dạy học: Kế hoạch dạy học; thời khóa biểu; phân công
chuyên môn; kế hoạch dạy bổ sung kiến thức học kỳ I; công tác quản lý và
sử dụng thiết bị, phòng học bộ môn.
Công tác tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Kế hoạch ôn tập; kế
hoạch phụ đạo; tài liệu ôn tập; các giải pháp nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp và nâng
cao chất lượng bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Công tác tổ chức dạy học: Kế hoạch dạy học; thời khóa biểu; phân công
chuyên môn; kế hoạch dạy bổ sung kiến thức học kỳ I; công tác quản lý và
sử dụng thiết bị, phòng học bộ môn.
Công tác tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Kế hoạch ôn tập; kế
hoạch phụ đạo; tài liệu ôn tập; các giải pháp nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp và nâng
cao chất lượng bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ghi chú

