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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học  năm học 2020-2021  

 

Thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của 

ngành Giáo dục; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 của ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Công văn số 1446/SGDĐT-GDTrH ngày 25/9/2019 của Sở GDĐT 

về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021,  

Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục trung học năm học 2020-2021 trong các trường trung học trên địa bàn tỉnh như 

sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Kiểm tra việc tổ chức, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

trung học để tìm ra những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện; trên cơ sở 

kết quả kiểm tra, các cấp quản lí xử lí kịp thời các vi phạm, khắc phục những hạn 

chế, đề xuất những giải pháp giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục trung học; đồng thời là một trong những  căn cứ để đánh giá, xếp 

loại thi đua năm học đối với các cá nhân, đơn vị liên quan. 

2. Việc kiểm tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, 

d và kịp thời; đúng nội dung, đối tượng theo Quyết định; không ảnh hưởng đến 

hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA   

 1. Công tác quản lý thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 

- Việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT 

về nhiệm vụ giáo dục trung học. 

-  Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm học của Hiệu trưởng, 

Trưởng phòng GDĐT: kế hoạch giáo dục/dạy học; thực hiện quy chế chuyên môn, đổi 

mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ quản lý, giáo viên; sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học... 

- Công tác tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục: công tác sử dụng đội 

ngũ giáo viên, nhân viên; bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; giáo 

dục nghề phổ thông; dạy học tích hợp liên môn; thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân 

tộc và giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; hoạt động giáo dục hướng nghiệp; 

giáo dục STEM; hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo; giáo dục đạo đức, giáo 

dục giá trị sống, kỹ năng sống; công tác tư vấn học đường; nội dung giáo dục địa 
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phương; tổ chức các hoạt động chuyên đề ;nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật

và các cuộc thi khác (nếu có); quản lý hồ sơ, sổ sách của nhà trường, phòng 

GDĐT. 

- Công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia;

quản lý việc dạy thêm, học thêm; hoạt động nội trú, bán trú (nếu có) ; quản lý dạy 

học thêm, dạy học 2 buổi/ngày.

- Công tác khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên theo 

qui định của Nhà nước; các biện pháp để giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 

được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

- Công tác xã hội hoá giáo dục; hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong 

nhà trường; sự phối hợp công tác giữa nhà trường với các đoàn thể. 

- Công tác giáo dục học sinh: duy trì sĩ số, tỷ lệ đi học chuyên cần của học 

sinh; quản lý, thực hiện chuyển trường, khen thưởng, kỷ luật học sinh, xét duyệt 

kết quả đánh giá, xếp loại học sinh… 

- Công tác tuyển sinh, phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc 

gia, công tác phân luồng sau THCS. 

- Công tác phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; 

nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

- Công tác tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tại đơn vị ; công tác 

chuẩn bị các điêu kiện để thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông mới. 

2. Công tác chuyên môn 

2.1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thực hiện các nội dung kiểm tra sau: 

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục/dạy học cấp THCS. 

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục 

trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; đổi mới nội 

dung, hình thức kiểm tra đánh giá theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 

26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.  

- Triển khai dạy học Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm cấp trung học năm 

học 2020-2021 theo Công văn số 1262/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Sở 

GDĐT. 

- Công tác triển khai thực hiện dạy học bộ Tài liệu dạy – học địa phương 

tỉnh Đắk Lắk cấp trung học cơ sở.  

- Công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình, sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6 năm học 2021-2022. 

- Kiểm tra thực tế các trường THCS, PTDTNT với các nội dung sau:

. 
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+ Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học và 

các hoạt động giáo dục khác. 

+ Hồ sơ quản lý, các kế hoạch, sổ nghị quyết, sổ ghi biên bản của nhà 

trường, các tổ chuyên môn; xem xét nội dung họp tuần, họp tháng; so sánh đối 

chiếu các hồ sơ, sổ sách khác có liên quan; sổ đăng bộ, học bạ, sổ ghi đầu bài (sổ 

đầu bài chính khóa, phụ đạo, tự chọn); sổ gọi tên ghi điểm, hồ sơ chuyên môn giáo 

viên …  

+ Dự giờ đối với giáo viên, khảo sát kết quả giờ dạy, kiểm tra tình hình sử 

dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học. 

+ Triển khai dạy học nội dung giáo dục địa phương theo Quyết định số 

558/QĐ-SGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành Hướng dẫn sử dụng Tài liệu dạy - học địa phương các môn Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa lí, Âm nhạc và Tiếng Anh trong trường phổ thông kể từ năm học 2018 

- 2019. 

+ Công tác nuôi - dạy ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. 

+ Các nội dung giáo khác liên quan. 

2.2. Các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 

học (gọi chung là trường trung học) 

Thực hiện các nội dung kiểm tra sau: 

- Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học bảo 

đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, thiết bị dạy học và học 

liệu, phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học. 

- Hồ sơ quản lý, các kế hoạch, sổ nghị quyết, sổ ghi biên bản của nhà trường, 

các tổ chuyên môn; xem xét nội dung họp tuần, họp tháng; so sánh đối chiếu các 

hồ sơ, sổ sách khác có liên quan; sổ đăng bộ, học bạ, sổ ghi đầu bài (sổ đầu bài 

chính khóa, phụ đạo, tự chọn); sổ gọi tên ghi điểm, sổ điểm điện tử…  

- Hồ sơ tổ chuyên môn; kế hoạch giảng dạy, giáo án (giáo án chính khoá, 

giáo án phụ đạo, tự chọn), sổ điểm cá nhân, sổ chủ nhiệm (nếu có).  

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 

số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và 

học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT 

ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, kiểm tra đánh giá; 

khai thác, sử dụng thống nhất dữ liệu toàn ngành về trường, lớp, học sinh, giáo 

viên, trường chuẩn quốc gia và các thông tin khác. 

- Dự giờ đối với giáo viên, khảo sát kết quả giờ dạy, kiểm tra tình hình sử 

dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học. 
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- Kế hoạch thực hiện chương trình nhà trường: Nhà trường thực hiện chương 

trình nhà trường khi nhà trường đã hoàn thành kế hoạch giáo dục phổ thông hiện 

hành của Bộ GDĐT, kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày (nếu có); Nội dung chương 

trình bổ trợ cho mục tiêu giáo dục nhà trường và chuẩn kiến thức kỹ năng hiện 

hành; Nội dung, tài liệu chương trình đúng quy định của ngành và pháp luật của 

nhà nước.

2.3. Các tổ, nhóm chuyên môn trong nhà trường 

- Công tác điều hành của tổ/ nhóm trưởng; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ chuyên môn. 

- Kiểm tra việc thực hiện dạy học của tổ/ nhóm chuyên môn, gồm: thực hiện 

chương trình; thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển

phẩm chất, năng lực học sinh, sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học ứng dụng công 

nghệ thông tin vào dạy học; đổi mới việc kiểm tra, đánh giá học sinh, sinh hoạt 

chuyên đề… 

- Nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên tại đơn vị. 

2.4. Hoạt động sư phạm của giáo viên 

- Thực hiện quy chế chuyên môn: thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, 

giáo dục; soạn bài,  ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; xây dựng kế hoạch 

kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 

của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh 

giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành 

kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT; bảo đảm các hồ sơ chuyên môn theo quy định; tự bồi dưỡng và tham dự 

các hình thức bồi dưỡng; tuân thủ quy định về dạy thêm, học thêm. 

- Dự giờ thăm lớp, tư vấn, góp ý về nội dung, phương pháp dạy học theo định 

hướng phát triển năng lực học sinh. 

- Thực hiện công tác chủ nhiệm lớp và các nhiệm vụ giáo dục khác. 

2.5. Kế hoạch kiểm tra  

- Thời gian: từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021.  

- Đối tượng kiểm tra: Các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp 

học; các phòng GDĐT, các trường THCS (kết hợp với Phòng GDĐT).  

- Lịch kiểm tra và thành phần đoàn kiểm tra tại các đơn vị thực hiện theo 

Quyết định của Lãnh đạo Sở.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Giáo dục Trung học 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 

năm học 2020-2021. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở tham 
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mưu nhân sự và thành lập đoàn kiểm tra trình Giám đốc Sở ra quyết định; báo cáo 

kết quả kiểm tra cho lãnh đạo Sở sau khi kết thúc đợt kiểm tra. 

- Ngoài các hoạt động nói trên, trong quá trình thực hiện Kế hoạch, tùy theo 

tình hình thực tế, Phòng Giáo dục Trung học đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung 

của Kế hoạch cho phù hợp. 

2. Các phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 

tại đơn vị trường học do phòng giáo dục và đào tạo quản lý. Khi có kế hoạch kiểm 

tra chi tiết đối với từng đợt kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục 

và đào tạo lựa chọn một số trường học thuộc địa bàn quản lý theo yêu cầu của đoàn 

kiểm tra, đồng thời cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra đến làm việc tại đơn vị được 

kiểm tra. 

- Chỉ đạo các trường THCS, PTDTNT trên địa bàn tổ chức kiểm tra nội bộ 

thường xuyên. 

3. Các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

năm học của đơn vị; triển khai các nội dung của kế hoạch đến từng tổ chức, đoàn 

thể, tổ bộ môn và giáo viên, nhân viên biết để thực hiện; chủ động xây dựng báo 

cáo, chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu khi có Quyết định và lịch kiểm tra cụ thể. 

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung 

học năm học 2020-2021 của Sở GDĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể, các phòng 

GDĐT, các trường phổ thông trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức 

thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn 

vị phản ánh về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học) để kịp thời giải quyết./. 

 

  Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở GDĐT (để báo cáo); 

- Thanh tra Sở GDĐT;   

- Các phòng CM, NV Sở (để phối hợp);   

- Các phòng GDĐT (để thực hiện);  

- Các trường THPT, PT nhiều cấp học (để thực hiện);  

- Lưu: VT, P.GDTrH. 

   KT. GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Đỗ Tường Hiệp 
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LỊCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG 

HỌC NĂM HỌC 2020-2021 

(Kèm theo Kế hoạch số:        KH-SGDĐT ngày       /11/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo) 

TT                          Tên đơn vị 
Thời gian

kiểm tra 
Ghi chú 

1 Trường PTDTNT Tây Nguyên 11/2020 

2 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ 12/2020 

3 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin 12/2020 

4 Trường TH-THCS-THPT Victory 12/2020 

5 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn 12/2020 

6 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 01/2021 

7 Trường THPT Trần Hưng Đạo 01/2021 

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Súp 03/2021 

9 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông 03/2021 

10 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 03/2021 

11 Trường THPT Trần Phú 04/2021 

12 Trường THPT Phạm Văn Đồng 04/2021 

*Lưu ý: Kế hoạch thời gian và đơn vị kiểm tra trên đây có thể thay đổi trong quá trình 

thực hiện. Khi có thay đổi phòng GDTrH sẽ có thông báo cho các đơn vị. 
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