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   UBND HUYỆN CẦN GIUỘC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:          /PGDĐT-TH                     Cần Giuộc, ngày 13 tháng 8 năm 2020
Về việc học bồi dưỡng chính trị hè cho 
đội ngũ công chức, viên chức ngành 
   Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Kính gửi: 
- Hiệu trưởng trường trực thuộc;
- Hiệu trưởng các trường THPT Cần Giuộc, THPT Đông 

Thạnh, THPT Nguyễn Đình Chiểu;
- Hiệu trưởng trường THCS & THPT  Nguyễn Thị Một.

                                             

 Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 03-KHPH/BTGTU-PGD&ĐT, ngày 
15/7/2020 của  Ban tuyên giáo huyện Ủy - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về 
việc tổ chức sinh hoạt chính trị hè năm 2020 cho cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục 
và Đào tạo;

Phòng Giáo dục và Đào tạo kết hợp với Ban Tuyên giáo Huyện Ủy tổ chức 
các lớp bồi dưỡng chính trị hè 2020 như sau:

I. Đối tượng 
- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 

trên địa bàn huyện.
II. Nội dung và phương pháp tiến hành
1. Nội dung :
- Tài liệu những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII 

của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị 
quốc gia Sự thật biên soạn, phát hành.

- Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
- Tài liệu về tình hình thời sự quốc tế và trong nước (do Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy cung cấp).
- Các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn nội dung thuộc chuyên môn, nghiệp vụ do 

ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp.
- Tài liệu về tình hình kinh tế, xã hội văn hóa nổi bật trong 6 tháng đầu năm 

của huyện.
2. Phương thức tiến hành 
2.1. Đối với các trường trực thuộc: tổ chức hội nghị trực tuyến, điểm 

Trung tâm đặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo kết nối với các điểm cầu tại các 
trường (50 trường);

2.2.  Đối với các trường có cấp THPT: tổ chức hội nghị nghe báo cáo trực 
tiếp các chuyên đề trên tại đơn vị.
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          III. Thời gian và tài liệu học tập
          1. Thời gian tổ chức 

 - Thời gian học tập các chuyên đề: 01 ngày;
 - Thời gian thảo luận viết bài thu hoạch: 01 ngày

          2. Tài liệu học tập
- Tài liệu những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII 

của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị 
quốc gia Sự thật biên soạn, phát hành.

- Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
               IV. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Thành lập Ban tổ chức lớp học, đôn đốc, quản lý nề nếp các lớp đảm bảo 

học tập nghiêm túc;
- Rà soát cơ sở vật chất tổ chức học trực tuyến;
- Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường lập danh sách toàn thể CB, VC, người lao 

động tham gia lớp học chính trị hè; tạo điều kiện thuận lợi để CB, VC, người lao 
động tham gia bồi dưỡng đạt kết quả tốt; 

- Lập dự trù chi kinh phí Báo cáo viên và tổ chức lớp học tại điểm cầu chủ 
(trực tuyến).

2. Hiệu trưởng các trường cấp THPT, các trường học trực thuộc
- Thông báo đến đội ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị mình tham gia học 

đầy đủ.
- Chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho lớp học;
- Báo cáo kết quả lớp học về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 

30/8/2020.
Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị hè năm 2020 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện;
                                                                          

                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG
                  Nơi nhận:

- Ban Tuyên Giáo HU;
- Như trên;
- Lưu: VT, TH, T/Ph.

            Lương Bá Tuệ
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             UBND HUYỆN CẦN GIUỘC      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

                                      
 LỊCH  HỌC CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2020

( Kèm theo Công văn số          /PGDĐT-TH, ngày 12/8/2020 ) 

 
Ngày học Địa điểm chính Gồm các đơn vị Ghi chú
Thứ Năm

20/08/2020
Trung tâm đặt tại Phòng Giáo dục 

và Đào tạo Gồm các trường học trực thuộc (50 trường)

Thứ Sáu
21/08/2020 THPT Cần Giuộc Toàn thể cán bộ, viên chức trường THPT Cần 

Giuộc (80 HV)
Thứ Bảy

22/08/2020 THPT Nguyễn Đình Chiểu
Toàn thể cán bộ, viên chức trường THPT Nguyễn 
Đình Chiểu (78 HV)

Thứ Sáu
28/08/2020

THPT Đông Thạnh Toàn thể cán bộ viên chức trường THPT Đông 
Thạnh ( 81 HV)

Thứ Bảy
29/08/2020

THCS&THPT Nguyễn Thị Một Toàn thể cán bộ, viên chức trường THCS&THPT 
Nguyễn Thị Một (68 HV)

 Lưu ý : Thời gian học
+ Buổi sáng:  Bắt đầu từ 7 giờ 30 đến khi báo cáo viên báo cáo hoàn tất nội dung.  
+ Buổi chiều: Bắt đầu từ 13g30 đến khi báo cáo viên báo cáo hoàn tất nội dung.

                       
     TRƯỞNG PHÒNG

                  Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH, T/Ph.(4b)

       
 

         Lương Bá Tuệ                                           
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