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KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG VỚI CHỦ ĐỀ
“NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH MỚI”

Triển khai Kế hoạch năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo về công tác quản trị nhà trường
với chủ đề: “Nâng cao năng lực quản trị nhà trường trong bối cảnh mới” với các
nội dung cụ thể như sau:
1. Mục tiêu hội thảo
- Nâng cao chất lượng công tác quản trị nhà trường các cấp Mầm non,
Tiểu học, THCS, THPT, GDTX và Cao Đẳng sư phạm trên địa bàn tỉnh, đáp
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay.
- Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, các nhà giáo, các nhà quản lý và
những người quan tâm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng giải quyết các vấn đề
về thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản trị nhà trường
các cấp học trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo
dục đào tạo hiện nay.
2. Nội dung hội thảo
Hội thảo tập trung vào một số vấn đề sau:
- Thực trạng công tác quản trị nhà trường các cấp Mầm non, Tiểu học,
THCS, THPT, GDTX và CĐSP trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay;
- Kinh nghiệm về công tác quản trị nhà trường các cấp Mầm non, Tiểu
học, THCS, THPT, GDTX, CĐSP trên địa bàn tỉnh;
- Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà trường các cấp Mầm non,
Tiểu học, THCS, THPT, GDTX và CĐSP trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi
mới giáo dục hiện nay; trong đó chú trọng những giải pháp đổi mới về quản trị,
điều hành nhà trường, đã áp dụng và mang lại hiệu quả; tập trung tìm giải pháp
để khắc phục tình trạng: vệ sinh trường lớp; bạo hành học đường; dạy thêm học
thêm trái quy định; buông lỏng kỷ cương nền nếp nhà trường, vi phạm đạo đức
nhà giáo, lãng phí, thất thoát cơ sở vật chất. v.v…
- Đề xuất những nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý các cấp
học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay.
3. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức
- Thời gian: tháng 12 năm 2018.
- Địa điểm: Trường THPT Châu Thành, Tp Bà Rịa.
4. Phân công thực hiện
1

4.1. Văn phòng Sở
- Chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động: lập kế hoạch, chương trình
hội thảo; chuẩn bị nội dung hội thảo, tập hợp bài viết; tổ chức biên tập, in ấn kỷ
yếu đúng thời hạn. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt Hội
thảo.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội thảo: phòng Hội thảo, loa máy, điện,
maket Hội thảo.
- Lên kinh phí thực hiện Hội thảo.
4.2. Các Phòng chuyên môn: GDTrH, GDTH, GDMN và GDTX-CN
- Thông báo cho công chức, viên chức được biết kế hoạch và nội dung
Hội thảo để tham gia viết bài; tổ chức phản biện, phân loại bài viết.
- Liên hệ đặt hàng bài viết với chuyên gia, nhà giáo thuộc các phòng
chuyên môn Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT trên địa bàn tỉnh.
- Phân bổ số lượng bài tham luận như sau: GDMN: 4 bài; GDTH: 4 bài;
GDTrH: 4 bài và GDTX-CN: 3 bài.
- Thời gian hoàn thành việc biên tập bài viết tham luận: trước 30/11/2018,
gửi bài về Văn phòng Sở.
4.3. Phòng TCCB-CNNT: chuẩn bị các thiết bị về CNTT phục vụ hội
thảo.
4.4. Phòng KHTC: căn cứ kế hoạch đã phê duyệt, căn cứ vào Quy chế
chi tiêu nội bộ của cơ quan để chuẩn bị kinh phí cho hội thảo.
4.5. Các phòng GDĐT: căn cứ nội dung kế hoạch này xây dựng kế hoạch
tổ chức hội thảo cấp huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp ý kiến từ hội thảo báo
cáo về Sở GDĐT (thông qua văn phòng Sở), chậm nhất trước tháng 25/11/2018;
gửi về Sở những bài tham luận có chất lượng: bài tham luận liên quan đến Mầm
non (gửi Phòng GDMN Sở), bài tham luận liên quan đến Tiểu học (gửi phòng
GDTH Sở) và bài tham luận liên quan đến THCS (gửi phòng GDTrH).
4.6. Các trường THPT, TT GDTX, trường CĐSP tỉnh: tham gia viết
bài gửi về phòng GDTrH trước tháng 25/11/2018 (mỗi trường ít nhất 1 bài).
Trên đây là Kế hoạch Hội thảo về công tác quản lý nhà trường của Sở
GDĐT thông báo tới các tổ chức liên quan triển khai thực hiện./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- T.Tr. Tỉnh ủy (b/c);
- T.Tr. HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban tuyên giáo TU (b/c);
- Ban VHXH-HĐND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, TX, TP (ph/h);
- Các phòng GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng CM nghiệp vụ Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT.

Digitally signed by
Nguyễn Thanh Giang (M)
Sở Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu, VN
Date: 5.11.2018 18:17

2

3

