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KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022
Thực hiện Công văn số 1074 -CV/BTGTU ngày 27 tháng 7 năm 2022 của
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022, Sở Giáo dục và
Đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho cán bộ, giáo viên
và nhân viên ngành giáo dục như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực thực
hiện các nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, tại các cơ sở giáo dục, đáp ứng
yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, các cơ sở giáo dục tổ chức bồi
dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên đảm bảo chất lượng,
hiệu quả.
- Việc bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 phải đảm bảo thiết thực, phù
hợp cập nhật các thông tin kiến thức mới, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại
các cơ sở giáo dục.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung bồi dưỡng
- Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội
nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
- Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực,
tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh
vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước.
- Chủ đề Tỉnh uỷ năm 2022 “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”.
- Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
- Những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình,
giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận số 94-KL/TW,
ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư khoá XI.
- Một số nội dung khác của ngành Giáo dục và Đào tạo:
+ Kế hoạch 3094/KH-SGD&ĐT ngày 29/12/2021 của Sở GD&ĐT về việc
Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo

2
đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng
giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
+ Kế hoạch số 1098/KH-SGD&ĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022 về thực hiện
Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh
niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”;
+ Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1339/KH-SGD&ĐT ngày 11/6/2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; Gia
đình hạnh phúc, tiến bộ trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 – 2025.
2. Đối tượng bồi dưỡng
- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung
học cơ sở, trung học phổ thông (kể cả trường phổ thông Hermann Gmeiner, trường
Nuôi dạy trẻ em khuyết tật, trường Năng khiếu TDTT), trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp- Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và trung tâm Giáo dục
thường xuyên tỉnh.
3. Hình thức và thời gian tổ chức bồi dưỡng
3.1.Các trường Trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố; trường THPT Hermann Gmeiner,
trường Năng khiếu TDTT và các đơn vị trực thuộc Sở.
a) Hình thức tổ chức: Giao cho Hiệu trưởng (Giám đốc) các cơ sở giáo dục
phối hợp với cấp ủy cơ sở tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại
đơn vị.
b) Tài liệu bồi dưỡng: Các đơn vị sử dụng các văn bản chỉ đạo của Sở và các
văn bản do Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy cung cấp.
c) Thời gian thực hiện: Các nội dung thực hiện hoàn thành trước ngày
30/8/2022.
3.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
a) Hình thức tổ chức: Lựa chọn một trong hai hình thức sau:
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch
tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên và nhân viên các đơn vị trực thuộc phòng
Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
- Xây dựng kế hoạch giao Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng
cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tại đơn vị.
b) Tài liệu bồi dưỡng: Các đơn vị sử dụng các văn bản chỉ đạo của Sở và
các văn bản do Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy cung cấp.
c) Thời gian thực hiện: Các nội dung thực hiện hoàn thành trước ngày
30/8/2022.
III. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức, bồi dưỡng báo cáo viên các lớp bồi dưỡng chính trị được
thực hiện theo quy định hiện hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 triển khai trong
toàn ngành.
- Tổng hợp báo cáo kết quả bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 về Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực
thuộc Sở; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các
huyện, thành phố; trường THPT Hermann Gmeiner; trường Năng khiếu
TDTT
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng chính trị cho tất cả cán bộ, giáo
viên và nhân viên trong đơn vị.
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua
Phòng GDTrH-GDTX), Email: phanthanhhien@bentre.edu.vn trước ngày
31/8/2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo yều cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
các nội dung kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Giáo
dục và Đào tạo qua Phòng GDTrH-GDTX để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo huyện ủy/thành ủy (phối hợp);
- GĐ, các PGĐ Sở GD&ĐT (báo biết);
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố (thực hiện);
- Các trường Trung học phổ thông (thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện);
- Trường phổ thông Hermam Gmeiner (thực hiện);
- Trường Năng khiếu TDTT (thực hiện);
- TT GDNN-GDTX các huyện/thành phố (thực hiện);
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH-TX

GIÁM ĐỐC
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