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KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 

Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU, ngày 29/6/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giáo 

viên, giảng viên (GV) và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên; Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 

2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và GV, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và GV nắm vững nội dung 

cơ bản và những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị và 

Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo trung ương 

về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những vấn đề mới cần 

quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, trên cơ sở đó 

vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.  

 2. Yêu cầu 

- Việc bồi dưỡng hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và GV được thực 

hiện thiết thực, phù hợp với các đối tượng, cập nhật được các thông tin, kiến thức 

mới, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục; đảm bảo an 

toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. 

- Đảm bảo 100% cán bộ quản lý giáo dục và GV tham gia bồi dưỡng chính 

trị đầy đủ, nghiêm túc.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Nội dung bồi dưỡng 

- Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII 

của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 

5 năm 2021 – 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 

tổng thể công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. 
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- Chuyên đề toàn khóa, năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất 

nước, phồn vinh, hạnh phúc”. 

- Tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 

2021. 

- Các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-

2025. 

2. Tài liệu học tập 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2). 

- Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; tài liệu tìm hiểu một số thuật ngữ trong các văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. 

- Tài liệu những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII, do Hội đồng Lý 

luận Trung ương biên soạn. 

- Tài liệu học tập Chuyên đề toàn khóa, năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung 

ương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức 

tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”. 

- Tài liệu Hỏi – Đáp các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2020-2025, do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy biên soạn. 

3. Phương thức và thời gian học tập 

- Phương thức: Nghe báo cáo và trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch, liên hệ 

với nội dung, nhiệm vụ giảng dạy. 

- Thời gian: 

+ Thời gian học tập trong 02 ngày; trong đó 1,5 ngày nghiên cứu, học tập 

các nội dung nêu trên và 0,5 ngày trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch.   

+ Tổ chức triển khai từ cuối tháng 8 đến ngày 27 tháng 9 năm 2021 (Tùy vào 

diễn biến của dịch Covid-19 để bố trí thời điểm tổ chức cho phù hợp). 

4. Đối tượng bồi dưỡng 

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và GV các trường trung học phổ thông 

(THPT), trường phổ thông có cấp THPT; trung tâm GDTX tỉnh và Trường Cao 

đẳng Sư phạm Đắk Lắk. 

5. Hình thức và thời gian tổ chức bồi dưỡng 

Căn cứ quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương và tình 

hình thực tế tại đơn vị: 

- Sở GDĐT sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng chính 

trị hè 2021 cho đội ngũ viên chức là giáo viên dạy môn giáo dục công dân ở trường 

trung học phổ thông (THPT), trường phổ thông có cấp THPT, trung tâm GDTX 
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tỉnh và Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk bằng hình thức trực tuyến hoặc trực 

tiếp. 

- Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị thuộc Sở GDĐT phối hợp với Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy, Thị ủy và Thành ủy tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2021 

cho cán bộ và GV tại địa phương bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.  

- Thời gian hoàn thành bồi dưỡng: Trước ngày 27/9/2021. 

III. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức, bồi dưỡng chính trị được thực hiện theo Nghị quyết số 

10/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân về quy định mức 

chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk và các quy định tài chính hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

4.1. Các phòng, ban thuộc Sở GDĐT  

Phòng Tổ chức cán bộ: Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng 

chính trị hè năm 2021; xây dựng kế hoạch triển khai học tập chính trị cho học 

sinh, sinh viên các cơ sở GDĐT; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc 

truyền đạt các nội dung bồi dưỡng; Tổng hợp báo cáo kết quả bồi dưỡng chính trị 

hè 2021 về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 09/10/2021. 

Phòng Kế hoạch - Tài chính: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự 

toán, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán kinh phí tổ chức bồi dưỡng chính trị 

hè năm 2021. 

Các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ: Tham gia chỉ đạo việc bồi dưỡng 

chính trị của cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học được giao quản lý. 

4.2. Các phòng GDĐT 

Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên 

giáo huyện ủy, thị ủy, thành ủy để xây dựng và triển khai Kế hoạch bồi dưỡng 

chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các đơn 

vị trực thuộc phòng GDĐT. 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 về Sở 

GDĐT (qua phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng) trước ngày 01/10/2021. 

4.3. Các đơn vị trực thuộc  

Triển khai Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho tất cả viên chức 

trong đơn vị. 

Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 

của đơn vị cho tất cả giảng viên, giáo viên (trừ giáo viên dạy môn giáo dục công 

dân) tại địa phương. 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 về Sở 

GDĐT (qua phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng) trước ngày 30/9/2021. 
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Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 của Sở GDĐT Đắk 

Lắk, yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, nếu có khó 

khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng Tổ chức cán bộ-

Chính trị tư tưởng) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT, UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c); 

- Sở Nộ vụ, Sở Tài chính (để biết); 

- LĐ Sở, Đảng ủy, CĐNGD; 

- Các phòng, ban thuộc Sở; 

- Các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCCB-CTTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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