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_______ 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 206-KH/QU, ngày 4 tháng 7 năm 2019 của Ban 

Thường vụ Quận ủy về tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 đến cán bộ quản 

lý giáo dục và giáo viên các trường trên địa bàn quận 1; để đảm bảo tính kỷ cương, 

kỷ luật trong học tập, giúp cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong quá trình tham 

gia bồi dưỡng chính trị hè đạt hiệu quả cao, Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị 

hè năm 2019 quy định một số nội dung sau:  

1. Về thời gian tham gia lớp học 

 - Tham gia đủ buổi học, thực hiện nghiêm túc giờ ra, vào lớp, giờ nghỉ giải 

lao theo quy định (buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00; buổi chiều: từ 13 giờ 30 

đến 16 giờ 00). 

- Tổng thời lượng mỗi lớp học 2 ngày (bao gồm 1,5 ngày học tập, 0,5 ngày 

thảo luận và viết thu hoạch).  

- Không được vắng học các buổi khi chưa có sự đồng ý của cấp ủy, ban giám 

hiệu nhà trường. 

2. Về tổ chức lớp học 

2.1. Đối với 3 lớp cấp Quận 

- Lớp 1: Dành cho cấp ủy, cán bộ quản lý các trường; chuyên viên Phòng 

Giáo dục và Đào tạo quận; giáo viên Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục; cán 

bộ quản lý, giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX quận. Ban tổ chức lớp học chỉ 

giải quyết những trường hợp vắng có lý do chính đáng sau khi có ý kiến đồng ý 

của cấp ủy hoặc Hiệu trưởng đơn vị.  

- Lớp 2 và 3: Mỗi lớp dành cho ½ thành viên ban giám hiệu, giáo viên các 

trường ngoài công lập trên địa bàn quận. Ban giám hiệu các trường ngoài công lập 

phân công giáo viên tham gia lớp học, đảm bảo 100% giáo viên học tập chính trị hè.  

2.2. Đối với lớp tổ chức tại các trường hoặc cụm trường 

- Mỗi lớp học không quá 180 học viên, mỗi tổ thảo luận không quá 30 học viên. 

- Tổ chức học theo cụm trường (đối với các trường mầm non, tiểu học, trung 

học cơ sở). Các cấp ủy, ban giám hiệu trong cụm thống nhất lịch học với cụm 

trưởng, báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo; cụm trưởng sẽ phân công cán bộ 

phụ trách tổ chức, quản lý, điểm danh trong các buổi học.  
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- Riêng các trường trung học phổ thông tổ chức học và thảo luận tại trường, 

báo lịch học về Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận; cấp ủy, ban giám hiệu trường 

sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điểm danh trong các buổi học.  

- Giáo viên các trường được phân công theo cụm trường nào thì học theo cụm 

trường đó. Cụm trưởng không giải quyết cho giáo viên học tập ở cụm trường này 

xin chuyển lớp qua cụm trường khác. Trường hợp có lý do chính đáng đề nghị có ý 

kiến của cấp ủy hoặc hiệu trưởng trường để xem xét, giải quyết. 

- Ban giám hiệu các trường có trách nhiệm phối hợp với cụm trưởng để quản 

lý tốt giáo viên của đơn vị mình tham gia lớp học; kịp thời phản ánh, kiến nghị với 

cụm trưởng những vấn đề phát sinh. 

Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè sẽ phân công cán bộ cùng tham dự 

với lớp học tại các trường hoặc cụm trường.  

2.3. Đối với chuyên đề “Kỹ năng phối hợp giữa gia đình và nhà trường 

trong giáo dục học sinh”, tổ chức 2 lớp, mỗi lớp 01 buổi (Trung tâm Bồi dưỡng 

chính trị sẽ có thông báo phân bổ thành phần các trường tham dự từng buổi). 

- Thời gian: Ngày 17 tháng 7 năm 2019. 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Quận 1, số 6 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến 

Nghé, Quận 1. 

3. Về thảo luận và viết bài thu hoạch  

3.1. Đối với lớp cấp Quận 

- Cấp ủy, cán bộ quản lý giáo dục các trường công lập, Trung tâm, Phòng 

Giáo dục - Đào tạo, Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục thảo luận tại đơn vị, 

viết bài thu hoạch. Nộp bài thu hoạch về Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận (04 

ngày sau khi kết thúc lớp học).    

- Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các trường ngoài công lập tham gia thảo 

luận theo tổ, viết bài thu hoạch tại lớp sau thảo luận (Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng 

chính trị hè chia tổ).  

Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè sẽ phân công các thành viên chấm bài 

cán bộ quản lý, giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè cấp Quận.  

3.2. Đối với lớp tổ chức tại các trường hoặc cụm trường  

- Tổ chức thảo luận theo nội dung được hướng dẫn. Giáo viên các trường cần 

chủ động, tích cực thảo luận; mạnh dạn phát biểu ý kiến và các kiến nghị, đề xuất.  

Trong buổi thảo luận đề nghị ban giám hiệu các trường chỉ đạo các tổ thảo luận 

ghi biên bản và tổng hợp thành biên bản chung của toàn trường.  

- Bài thu hoạch được viết sau buổi thảo luận, nộp bài cho cấp ủy, ban giám 

hiệu nhà trường.  
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- Cấp ủy, ban giám hiệu các trường chấm bài thu hoạch giáo viên, chọn gửi 20% 

bài thu hoạch tốt nhất, 20% bài thu hoạch chưa đạt chất lượng và báo cáo tổng hợp 

thảo luận về Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận (04 ngày sau khi kết thúc lớp học).  

Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè sẽ chấm thẩm định bài của các trường 

gửi về. 

4. Về tổng kết và quyết định công nhận 

- Kết thúc lớp học, Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè sẽ căn cứ vào kết 

quả học tập của các lớp để tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.  

- Trường Bồi dưỡng Nghiệp vụ giáo dục quận 1 xem đây là một trong các tiêu 

chí để đánh giá chuyên môn việc hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên, cán bộ quản 

lý giáo dục trong năm học 2019 - 2020. 

- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận căn 

cứ vào kết quả khóa học ban hành quyết định hoàn thành khóa học cho từng 

trường, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. 

Trong suốt thời gian tham gia khóa học, đề nghị các giáo viên và cán bộ quản 

lý giáo dục lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 nghiêm túc thực hiện các quy 

định này./. 

    

     
BAN TỔ CHỨC  

LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2019 

 


