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THÔNG BÁO

Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý,
giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện năm 2021
----Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy
Đồng Phú “về tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho độin gũ cán bộ quản lý, giáo viên
trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện năm 2021”;
Sau khi thống nhất với lãnhđạo: Phòng GD-ĐT huyện, Trường THPT Đồng
Phú, Trường THCS -THPT Đồng Tiến và Trung tâm GDNN - GDTX huyện; Ban
Tuyên giáo Huyện ủy thông báo tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội
ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn
huyện,cụ thể như sau:
1. Hình thức tổ chức: Tổ chức làm 04 đợt, bằng hình thức trực tuyến qua hệ
thống Google meet.Kết nối từ máy chủ (đặt tại Phòng GD-ĐT huyện) đến từng
học viên qua điện thoại hoặc máy tính cá nhân có kết nối internet.
2. Nội dung học tập:(1).Những nội dung cốt lõi trong các văn kiện Đại hội
XIII của Đảng; (2).Chuyên đề toàn khóa năm 2021: 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; và (3). Tình hình KT-XH trong nước và địa
phương nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2021.
3. Thời gian và thành phần học tập:
- Đợt 1: 01 ngày, ngày 18/9/2021; gồm 04 lớp (lớp 1 đến lớp 4), có 297 học
viên của 09 đơn vị.
- Đợt 2: 01 ngày, ngày 19/9/2021; gồm 04 lớp (lớp 5 đến lớp 8), có 365 học
viên của 08 đơn vị.
- Đợt 3: 01 ngày, ngày 25/9/2021; gồm 04 lớp (lớp 9 đến lớp 12), có 365 học
viên của 08 đơn vị.
- Đợt 4: 01 ngày, ngày 26/9/2021; gồm 04 lớp (lớp 13 đến lớp 16), có 229 học
viên của 05 đơn vị.
(Kèm theo lịch học và lịch kết nối thử - chính thức đường truyền).
4. Quy định khi tham gia học tập:
Học viên đảm bảo phương tiện học tập (máy tính, điện thoại có camera); tham
gia học tập đúng giờ (buổi sáng từ 07h, buổi chiều từ 13h30) và đúng lớp học
(đúng đường links);tên đăng nhập là tên thật của học viên; trang phục phù hợp, gọn
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gàng;bật camera, tắt micoro (trừ khi trao đổi);chấp hành nghiêm túc nội quy lớp
học; và làm bài thu hoạch sau khi lớp học kết thúc.
5. Công tác đảm bảo
5.1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy:
- Mời Báo cáo viên truyền đạt; tổ chức khai giảng, bế giảng lớp học và chuẩn
bị các điều kiện để tổ chức lớp học, bảo đảm nội dung, chương trình đề ra.
- Phối hợp với lãnh đạo các đơn vị, trường họctheo dõi, quản lý chặt chẽ học viên
trong quá trình học tập.
-Hướng dẫn viết bài thu hoạch; tổng hợp và báo cáo kết quả học tập về
Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáoTỉnh ủy.
5.2.Phòng GD-ĐT huyện:
- Đảm bảo địa điểm, cơ sở vật chất kết nối đường truyền giảng dạy.
- Phân công công chức phối hợp trong quá trình tổ chức lớp học.
- Quán triệt các trường trực thuộc thực hiện nghiêm túc thông báo học tập.
5.3. Trường THPT Đồng Phú,Trường THCS-THPT Đồng Tiến,Trung tâm
GDNN - GDTX huyện và các trường trên địa bàn huyện:
- Quán triệt học viên tham gia học tập theo thời gian quy định và thực hiện
nghiêm túc nội quy, quy định lớp học.
- Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm quán lý chặt chẽ tình hình học tập của
học viên; tổng hợp,báo cáo kết quả học tập (kèm theo bài thu hoạch) gửi về Ban
Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 28/9/2021.
*Lưu ý: Trong quá trình tổ chức học tập, các đơn vị, học viên thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy,
- Phòng GD - ĐT huyện,
- Trường THPT Đồng Phú,
- Trường THCS-THPT Đồng Tiến,
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện,
- Các trường học trên địa bàn huyện,
- Lưu BTGHuyện ủy.
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