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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 

 

 

Căn cứ hướng dẫn số 78-HD/BTGTU  ngày 15 tháng 7 năm 2022 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Hướng dẫn Bồi 

dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giáo viên giáo dục phổ 

thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; 

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng 

chính trị hè năm 2022 cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên các 

đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể như 

sau: 

 

I. Mục đích, yêu cầu, nội dung 

1. Mục đích 

- Giúp đội ngũ giáo viên giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn tỉnh nắm vững nội dung cơ bản, 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 theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc 

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

Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khoá XIII; những vấn đề mới trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất 

nước, của tỉnh trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy; 

- Là dịp để trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ sau quá trình triển 

khai giảng dạy các môn lý luận chính trị biên soạn mới theo Kết luận 94-

KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý 

luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng bồi dưỡng phải chu đáo, bảo đảm tính 

thiết thực hiệu quả, tiết kiệm; 
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- Việc bồi dưỡng, tập huấn hè 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. 

- Việc tập huấn giảng dạy các môn lý luận chính trị cho các bậc học phải 

theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng, đúng chuyên môn giảng dạy. 

3. Nội dung 

- 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; 

- Tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát 

triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”, chuyên đề năm 2022 về “Phát huy ý chí 

tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” gắn với thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; 

- Tình hình thế giới và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu 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 94- 

KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

- Những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, 

chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương; 

- Các nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch 

của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

4. Tài liệu học tập 

- Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, 

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Tài liệu tìm 

hiểu một số thuật ngữ trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên 

giáo Trung ương biên soạn; 

- Tài liệu học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

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

đất nước, phồn vinh, hạnh phúc” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và 

chuyên đề năm 2022 “Về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, 
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thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn; 

- Các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn giảng dạy, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; 

- Các tài liệu khác do cấp ủy địa phương cung cấp (nghị quyết đảng bộ, 

chương trình kế hoạch hành động của địa phương ...). 

 

II. Hình thức tổ chức 

1. Hình thức:  

- Tổ chức bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến. 

- 01 điểm cầu chính và 39 điểm cầu (30 trường THPT, 06 trung tâm 

GDTX, 02 trường Khuyết tật, 01 trường CĐSP); 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên tập trung tại điểm cầu của đơn vị; 

2. Nền tảng: Sử dụng nền tảng Meeting Google, Sử dụng tài khoản 

email miền bariavungtau.edu.vn. 

3. Báo cáo viên:  Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 

III. Đối tượng tham gia, thời gian, địa điểm 

1. Đối tượng: Cán bộ quản lý, Giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

2. Thời gian dự kiến:   8 giờ, ngày 17/08/2022 (thứ 4); 

- Kiểm tra kỹ thuật, chuẩn bị thiết bị, nền tảng phần mềm: 14g ngày 

16/08/2022 (thứ 3);  

 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Điểm cầu chính 

- Giảng viên giảng dạy tại điểm cầu chính, phòng 302, Sở Giáo dục và 

Đào tạo.   

 

2. Các đơn vị trực thuộc: 

- Chuẩn bị thiết bị, cơ sở vật chất, đường truyền internet  

- Đăng nhập tài khoản email được cấp theo tên miền bariavungtau.edu.vn 

(theo phụ lục đính kèm) 
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- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức, điểm danh học viên tại điểm 

cầu của đơn vị, báo cáo số lượng về Sở Giáo dục và Đào tạo vào đầu buổi và 

cuối mỗi buổi học.  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực 

hiện theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị có vướng mắc, xin liên 

hệ phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo để giải quyết kịp thời (đ/c 

Trần Văn Sáu, ĐT: 0989704202)./. 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ( B/cáo); 
- Các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện); 
- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu  
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PHỤ LỤC 

Stt Đơn vị Tên đăng nhập 

1 THPT Vũng Tàu thpt_vungtau@bariavungtau.edu.vn 

2 THPT Đinh Tiên Hoàng thpt_dinhtienhoang@bariavungtau.edu.vn 

3 THPT Trần Nguyên Hãn thpt_trannguyenhan@bariavungtau.edu.vn 

4 THPT Nguyễn Huệ thpt_nguyenhue@bariavungtau.edu.vn 

5 THPT Chuyên Lê Quý Đôn thpt_lequydon@bariavungtau.edu.vn 

6 THPT Nguyễn Khuyến thpt_nguyenkhuyen@bariavungtau.edu.vn 

7 THPT Châu Thành thpt_chauthanh@bariavungtau.edu.vn 

8 THPT Bà Rịa thpt_baria@bariavungtau.edu.vn 

9 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thpt_nguyenbinhkhiem@bariavungtau.edu.vn 

10 THPT Nguyễn Du thpt_nguyendu@bariavungtau.edu.vn 

11 THPT Nguyễn Trãi thpt_nguyentrai@bariavungtau.edu.vn 

12 THPT Ngô Quyền thpt_ngoquyen@bariavungtau.edu.vn 

13 THPT Nguyễn Văn Cừ thpt_nguyenvancu@bariavungtau.edu.vn 

14 THPT Trần Phú thpt_tranphu@bariavungtau.edu.vn 

15 THPT Dân tộc nội trú thpt_dantocnoitru@bariavungtau.edu.vn 

16 THPT Xuyên Mộc thpt_xuyenmoc@bariavungtau.edu.vn 

17 THPT Phước Bửu thpt_phuocbuu@bariavungtau.edu.vn 

18 THPT Hoà Bình thpt_hoabinh@bariavungtau.edu.vn 

19 THPT Hòa Hội thpt_hoahoi@bariavungtau.edu.vn 

20 THPT Bưng Riềng thpt_bungrieng@bariavungtau.edu.vn 

21 THPT Trần Văn Quan thpt_tranvanquan@bariavungtau.edu.vn 

22 THPT Minh Đạm thpt_minhdam@bariavungtau.edu.vn 

23 THPT Long Hải Phước Tỉnh thpt_longhaiphuoctinh@bariavungtau.edu.vn 

24 THPT Trần Quang Khải thpt_tranquangkhai@bariavungtau.edu.vn 

25 THPT Võ Thị Sáu - Đất Đỏ thpt_vothisau_dd@bariavungtau.edu.vn 

26 THPT Dương Bạch Mai thpt_duongbachmai@bariavungtau.edu.vn 

27 THPT Phú Mỹ thpt_phumy@bariavungtau.edu.vn 

28 THPT Trần Hưng Đạo thpt_tranhungdao@bariavungtau.edu.vn 

29 THPT Hắc Dịch thpt_hacdich@bariavungtau.edu.vn 

30 THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo thpt_vothisau_cd@bariavungtau.edu.vn 

31 TTGDTX Tỉnh gdtx_bariavungtau@bariavungtau.edu.vn 

32 TTGDTX Vũng Tàu gdtx_vungtau@bariavungtau.edu.vn 

33 TTGDTX Châu Đức gdtx_chauduc@bariavungtau.edu.vn 

34 TTGDTX Xuyên Mộc gdtx_xuyenmoc@bariavungtau.edu.vn 

35 TTGDTX Long Điền - Đất Đỏ gdtx_longdien_datdo@bariavungtau.edu.vn 

36 TTGDTX Phú Mỹ gdtx_phumy@bariavungtau.edu.vn 

37 Trường NDT Khyết tật Bà Rịa ndtkt_baria@bariavungtau.edu.vn 

38 

Trường NDT Khiếm Thị Hữu 

Nghị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
kthn_brvt@bariavungtau.edu.vn 

39 CĐSP Bà Rịa cdsp@bariavungtau.edu.vn 
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