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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v kiểm tra việc triển khai, thực hiện
nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với
cấp trung học tại huyện Chư Prông

Kính gửi:
- Trường THPT Trần Phú;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Prông.
Căn cứ Kế hoạch số 1774/KH-SGDĐT ngày 28/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) về việc kiểm tra việc triển khai, thực hiện năm học 2020-2021 đối với cấp
trung học.
Sở GDĐT triển khai kiểm tra tại huyện Chư Prông như sau:
1. Đơn vị và thời gian kiểm tra
a) Trường THPT Trần Phú: Từ ngày 12/10/2020 đến hết ngày 14/10/2020;
b) Phòng GDĐT: Từ ngày 14/10/2020 đến hết ngày 16/10/2020 (kiểm tra thực tế
tại Trường THCS Dân tộc nội trú và Trường THCS Chu Văn An).
2. Nội dung kiểm tra
a) Đối với Phòng GDĐT: Công tác quản lý, triển khai các văn bản chỉ đạo của
Bộ GDĐT và Sở GDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với cấp
trung học (theo Kế hoạch số 1774/KH-SGDĐT ngày 28/9/2020).
b) Đối với các trường THCS và THPT:
- Công tác tổ chức thực hiện và quản lý của hiệu trưởng (theo Kế hoạch số
1774/KH-SGDĐT ngày 28/9/2020).
- Công tác tổ chức thực hiện và quản lý của tổ chuyên môn.
- Việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định
hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh:
+ Hồ sơ minh chứng;
+ Dự giờ, rút kinh nghiệm tại các trường trung học trên cơ sở phân tích hiệu quả
hoạt động học của học sinh; đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng
hoạt động học cho học sinh của giáo viên.
3. Chương trình kiểm tra: (Theo phụ lục đính kèm)
Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị tài liệu, hồ sơ và báo cáo để kiểm tra. Yêu cầu
Trưởng phòng GDĐT huyện Chư Prông, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA
Việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
đối với cấp trung học tại huyện Chư Prông
(Kèm theo Công văn số 1865 /SGDĐT-GDTrH ngày 07/10/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Gia Lai)
Để đảm bảo công tác kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm học
2020-2021 đối với cấp trung học tại huyện Chư Prông theo đúng kế hoạch, Sở GDĐT
xây dựng chương trình kiểm tra như sau:
1. Trường THPT Trần Phú
a) Ngày 08/10/2020: Gửi Lịch báo giảng của Trường (từ ngày 12/10/2020 đến
ngày 17/10/2020) về Phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT qua email:
giaoductrunghocgialai@gmail.com.
b) Ngày 12/10/2020
- 14h00-14h30: Công bố Quyết định kiểm tra (Thành phần tham dự gồm: Đoàn
kiểm tra của Sở GDĐT; Lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng chuyên môn và các tổ chức
đoàn thể);
- 14h30-17h00: Hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên đoàn kiểm tra.
c) Ngày 13/10/2020: Kiểm tra và dự giờ từ tiết 1 (buổi sáng và buổi chiều).
d) Ngày 14/10/2020
- Kiểm tra và dự giờ buổi sáng (tiết 1, tiết 2);
- 14h30: Tổng kết công tác kiểm tra (toàn thể Hội đồng nhà trường).
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo
a) Ngày 08/10/2020: Gửi Lịch báo giảng của Trường THCS Dân tộc nội trú và
Trường THCS Chu Văn An (từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020) về Phòng Giáo
dục Trung học, Sở GDĐT qua email: giaoductrunghocgialai@gmail.com.
b) Ngày 14/10/2020
- 8h00-11h00: Công bố Quyết định kiểm tra tại Phòng GDĐT và hướng dẫn
nghiệp vụ cho thành viên đoàn kiểm tra (Thành phần tham dự gồm: thành viên đoàn
kiểm tra; Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDĐT; Lãnh đạo và tổ trưởng hoặc nhóm
trưởng chuyên môn không có tiết dạy của các trường THCS thuộc Phòng; các tổ chức
đoàn thể của Trường THCS Dân tộc nội trú và Trường THCS Chu Văn An). Kiểm tra
hồ sơ của Phòng GDĐT;
- 14h00-17h00: Kiểm tra hồ sơ của Phòng GDĐT.
3. Đối với các trường THCS
a) Chiều ngày 14/10/2020: Kiểm tra và dự giờ (từ tiết 1) tại Trường THCS Chu
Văn An.
b) Ngày 15/10/2020
- 7h00-11h30: Kiểm tra và dự giờ (từ tiết 1) tại Trường THCS Dân tộc nội trú;
- 15h45-17h00: Tổng kết kiểm tra tại Trường THCS Chu Văn An (toàn thể Hội
đồng Trường).
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c) Ngày 16/10/2020
- 9h45-11h00: Tổng kết kiểm tra tại Trường THCS Dân tộc nội trú (toàn thể
Hội đồng Trường);
- 14h00-16h00: Tổng kết kiểm tra tại Phòng GDĐT (gồm: thành viên đoàn
kiểm tra; Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDĐT; Lãnh đạo và tổ trưởng hoặc nhóm
trưởng chuyên môn không có tiết dạy của các trường THCS thuộc Phòng; các tổ chức
đoàn thể của Trường THCS Dân tộc nội trú và Trường THCS Chu Văn An).
---------------------------------------------

