
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

    Số:                       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 6  năm 2022 
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2021 – 2022 

 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022 – 2023  

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 

2021-2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022-2023 tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. 

- Khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. 

- Công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức hội nghị phải phát huy dân chủ và đề 

cao vai trò, trách nhiệm mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị, thiết thực, hiệu quả. 

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ: 600 người 

1. Khách mời 

- Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh.  

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Hội, đoàn thể tỉnh. 

- Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành. 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

- Lãnh đạo trường Đại học BR-VT. 

2. Đại biểu trong ngành Giáo dục 

- Ban Giám đốc, Công đoàn ngành Giáo dục  

- Lãnh đạo các phòng thuộc Sở. 

- Phòng GDĐT: Lãnh đạo và chuyên viên tổng hợp, chuyên viên phụ 

trách các cấp học. 

- Đơn vị trực thuộc Sở GDĐT: Lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn của đơn 

vị.  

- Hiệu trưởng của tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh (Mầm non, Tiểu 

học, THCS). 

- Đại diện lãnh đạo các Trung tâm Ngoại ngữ. 

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 1/2 ngày, tháng 8 năm 2022 
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2. Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CHÍNH THỨC 

1. Đón khách, sắp xếp chổ ngồi  

2. Văn nghệ chào mừng 

3. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. 

4. Phát biểu khai mạc Hội nghị. 

5. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 (video clip) 

6. Triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022 - 2023. 

7. Báo cáo tham luận (từ 03 đến 04 tham luận). 

Giải lao. 

8. Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh. 

9. Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. 

10.  Bế mạc Hội nghị. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách được UBND tỉnh giao cho Sở 

GDĐT thực hiện nhiệm vụ năm 2022 theo quy định 

VI. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Đăng ký lịch Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.  

- Thực hiện thư mời và chuyển thư mời đến đại biểu, các đơn vị. 

- Báo cáo Tổng kết năm học 2021 – 2022, Phương hướng nhiệm vụ năm 

học 2022 - 2023. 

- Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thực 

hiện video clip nội dung “Báo cáo Tổng kết năm học 2021 – 2022, Phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023” 

- In Tài liệu phục vụ Hội nghị sau khi đã được Lãnh đạo duyệt. 

- Điều hành Hội nghị. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và dự toán kinh phí phục vụ Hội nghị. 

- Chuẩn bị hồ sơ tham mưu Quyết định khen thưởng; tập hợp các Quyết 

định khen thưởng; phối hợp Phòng Kế hoạch Tài chính chuẩn bị hồ sơ, giấy 

khen, kinh phí khen thưởng. 

- Chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh. 

- Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng. 
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- Sắp xếp vị trí chỗ ngồi đại biểu. 

- Tổng hợp các ý kiến đóng góp của đại biểu và đơn vị cơ sở. 

2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở GDĐT 

2.1 Báo cáo tham luận trình bày trong Hội nghị 

Tham mưu và duyệt nội dung các báo cáo tham luận tham gia báo cáo tại 

Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và Triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 

học 2022-2023. Nội dung các tham luận tập trung vào một số phương án, kế 

hoạch, giải pháp thực hiện hiện quả nhiệm vụ năm học 2022-2023. (Có văn bản 

phân công, hướng dẫn viết bài tham luận sau)  

2.2 Vấn đề khác 

- Gửi lại các bài tham luận đã được duyệt cho Văn phòng Sở. 

- Cung cấp các văn bản chỉ đạo cần đưa vào tài liệu Hội nghị. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện nhiệm vụ lễ tân, hỗ trợ khen 

thưởng... 

-  Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.  

Nhằm tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022; Triển khai nhiệm 

vụ, giải pháp năm học 2022-2023, đạt hiệu quả cao, đề nghị Lãnh đạo các phòng 

thuộc Sở nghiên cứu, triển khai thực hiện đúng tiến độ nội dung kế hoạch./. 

(Đính kèm Chương trình Hội nghị) 

  
Nơi nhận:  

- PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website Sở;  

- Lưu VT, AnhBtv. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị Tổng kết năm học 2021 – 2022 và 

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022 – 2023 

 

Thời gian: Dự kiến, tháng 8, năm 2022 

 

Nội dung Thực hiện 

Đón khách, sắp xếp chổ ngồi 
Lãnh đạo Sở, Văn phòng và Trưởng 

phòng thuộc Sở 

Văn nghệ chào mừng Đơn vị trường học 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Văn phòng Sở 

Phát biểu khai mạc Hội nghị 
Giám đốc Sở 

Trần Thị Ngọc Châu 

Nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo Tỉnh, các đơn vị 
 

Lãnh đạo Sở 

 Trình chiếu Video clip-Báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2021-2022 
Phòng TCCB, Văn phòng Sở 

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022-2023 
Phó GĐ Sở GDĐT 

Nguyễn Văn Ba 

Trình bày các Báo cáo tham luận  
Cơ quan quản lý giáo dục, Các cơ sở 

giáo dục 

Giải lao  

Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh Lãnh đạo tỉnh 

Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc 

năm học 2021-2022 

 Phó Chánh Văn phòng Sở 

 

Bế mạc Hội nghị Văn phòng Sở 
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