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KẾ HOẠCH
Hội thảo, tập huấn hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm 2021 và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022
Thực hiện Công văn số 1333/HD-SGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm
học 2020-2021; căn cứ tình hình thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19
và việc dạy học tại các trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ
thông (THPT) chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và Kỳ thi tuyển
sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng
kế hoạch hội thảo, tập huấn hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và
thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Hội thảo nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý của hiệu trưởng các trường
THPT và thủ trưởng cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX) trong việc nâng cao
tỷ lệ điểm trung bình môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Công tác tập huấn nhằm tư vấn, tác nghiệp, hỗ trợ về chuyên môn cho
giáo viên gồm: phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phương thức ôn tập
theo đặc trưng môn học góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu
của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học
2021-2022.
Công tác hội thảo, tập huấn phải được triển khai nghiêm túc từ khâu
chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu đến việc tổ chức thực hiện đảm bảo để
mỗi giáo viên nắm vững, đầy đủ mục tiêu, nội dung và phương pháp ôn tập phù
hợp với từng đối tượng học sinh, điều kiện của nhà trường và địa phương.
Nội dung tập huấn các môn thi tốt nghiệp THPT phải phù hợp với đặc
trưng từng bộ môn, đồng thời định hướng nâng cao kết quả điểm bình quân môn
học của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
II. NỘI DUNG
1. Đối với cấp THCS
1.1. Đối tượng tham dự tập huấn
Giáo viên trực tiếp dạy lớp 9 của trường THCS và trường phổ thông có
nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh, các môn: Ngữ văn, Toán và môn thứ ba trong
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.
1.2. Thời gian và địa điểm (theo phụ lục đính kèm)
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1.3. Nội dung tập huấn
Tập trung vào việc định hướng nội dung, phương pháp giảng dạy, ôn tập
của giáo viên và học sinh; việc hướng dẫn học sinh tự học, hướng dẫn các kỹ
năng làm bài thi đạt hiệu quả, giúp học sinh nắm vững kiến thức cốt lõi của cấp
THCS tạo nền tảng cho học sinh học tốt ở năm lớp 10.
2. Đối với cấp THPT
21. Tổ chức hội thảo dành cho cán bộ quản lý trường THPT và thủ trưởng
các cơ sở GDTX trên địa bàn tỉnh (thời gian, địa điểm sẽ có thư mời riêng).
2.2. Tập huấn hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT
a) Đối tượng tham dự
Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên giảng dạy lớp 12 của các trường
THPT và cơ sở GDTX trên địa bàn tỉnh; các môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh,
Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân (GDCD).
b) Thời gian và địa điểm (theo phụ lục đính kèm)
c) Nội dung tập huấn
Giới thiệu nội dung, kế hoạch dạy ôn tập của tổ chuyên môn đảm bảo tính
phân hóa, phù hợp với năng lực của học sinh, điều kiện dạy và học tại đơn vị.
Giới thiệu minh họa các chuyên đề ôn tập để tham khảo cho các tổ chuyên
môn và giáo viên.
Định hướng phương pháp ôn tập theo đơn vị bài dạy, chủ đề hay ôn tập
chương, giúp học sinh biết cách hệ thống kiến thức đã học, hướng dẫn học sinh
tự học, hướng dẫn các kỹ năng làm bài thi.
Rút kinh nghiệm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: kinh nghiệm
làm bài, sửa bài cho học sinh, chia sẻ kinh nghiệm tốt trong việc tổ chức ôn tập
đạt kết quả cao giữa các đơn vị.
III. KINH PHÍ
- Kinh phí tổ chức hội thảo, tập huấn: sử dụng ngân sách được duyệt năm
2021 của Sở GDĐT đối với hoạt động chuyên môn của Phòng Giáo dục Trung
học và Giáo dục thường xuyên đề xuất.
- Kinh phí đi lại và ăn nghỉ của cán bộ quản lý, giáo viên tham dự hội
thảo, tập huấn được chi theo chế độ công tác phí hiện hành (tạm ứng và quyết
toán tại đơn vị công tác).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên tham mưu nội
dung, chương trình, tổ chức thực hiện, theo dõi kiểm tra, giám sát tiến độ và chất
lượng của các lớp tập huấn theo kế hoạch này.
- Phòng Kế hoạch-Tài chính tham mưu bố trí kinh phí triển khai thực
hiện.
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Lưu ý: Cán bộ quản lý, giáo viên tham dự hội thảo, tập huấn tuân thủ
nguyên tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế.
Trên đây là Kế hoạch hội thảo, tập huấn hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp
THPT năm 2021 và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Yêu cầu Thủ
trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Phòng GDĐT, trường THPT;
- Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;
- Các cơ sở giáo dục có hệ GDTX;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Khanh
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LỊCH TẬP HUẤN
Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Ngày

Môn

Thứ Ba

Toán

30/3/2021

(đợt1)

Thứ Ba

Toán

06/4/2021

(đợt2)

Địa điểm
Hội trường lầu 1, khu
hành chính phường
Vĩnh Châu, TP Châu
Đốc (Phòng GDĐT
Châu Đốc)

Thành phần tham dự
Mỗi trường THCS, trường PT có nhiều cấp
học thuộc Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Châu
Đốc, Tân Châu cử 3 giáo viên dạy môn Toán
lớp 9 tham dự.
Thành viên Hội đồng bộ môn Toán THCS
thuộc các địa bàn nêu trên.

Mỗi trường THCS, trường PT có nhiều cấp
Trường THCS Bình học không thuộc địa bàn đợt 1 cử 02 giáo viên
Khánh, thành phố Toán dạy lớp 9 tham dự.
Long Xuyên.
Thành viên Hội đồng bộ môn Toán THCS
không thuộc địa bàn đợt 1.

Mỗi trường THCS, trường PT có nhiều cấp
học thuộc Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Châu
Thứ Tư Ngữ Văn Trường phổ thông Đốc, Tân Châu cử 01 giáo viên dạy môn Ngữ
DTNT THPT An văn lớp 9 tham dự.
31/3/2021
(đợt1) Giang.
Thành viên Hội đồng bộ môn Ngữ văn THCS
thuộc các địa bàn nêu trên.
Mỗi trường THCS, trường PT có nhiều cấp
học không thuộc địa bàn đợt 1 cử 01 giáo
Thứ Tư Ngữ Văn THCS Thị Trấn Núi viên môn Ngữ văn lớp 9 tham dự.
07/4/2021
(đợt2) Sập, Thoại Sơn
Thành viên Hội đồng bộ môn Ngữ văn
THCS không thuộc địa bàn đợt 1.

* Môn Thứ Ba, sẽ có thư mời riêng.

5

LỊCH TẬP HUẤN
Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngày
Thứ Ba
13/4/2021

Thứ Tư
14/4/2021
Thứ Năm
01/4/2021
Thứ Sáu
02/4/2021

Thứ Hai
29/3/2021

Thứ Tư
31/3/2021

Thứ Ba
23/3/2021

Thứ Hai
05/4/2021
Thứ Năm
08/4/2021

Môn

Địa điểm tập huấn

Thành phần tham dự

Toán

THPT Long Xuyên

Mỗi trường THPT và cơ sở giáo dục có
học viên GDTX cử 02 giáo viên dạy lớp
12 tham dự.
Thành viên HĐBM THPT cấp tỉnh.

Văn

Trường phổ thông
DTNT THPT An
Giang

Mỗi trường THPT và cơ sở giáo dục có
học viên GDTX cử 02 giáo viên dạy lớp
12 tham dự.
Thành viên HĐBM THPT cấp tỉnh.

THPT Nguyễn Hiền

Mỗi trường THPT cử 01 tổ trưởng và 01
giáo viên dạy lớp 12 tham dự.
Thành viên HĐBM THPT cấp tỉnh.

Anh

Lý

Mỗi trường THPT và cơ sở giáo dục có
học viên GDTX cử 01 tổ trưởng và 01 giáo
THPT Nguyễn Hiền viên dạy lớp 12 tham dự.
Thành viên HĐBM THPT cấp tỉnh.

Hóa

THPT Long Xuyên

Mỗi trường THPT và cơ sở giáo dục có
học viên GDTX cử 01 tổ trưởng và 01
giáo viên dạy lớp 12 tham dự.
Thành viên HĐBM THPT cấp tỉnh.

Sinh

Mỗi trường THPT và cơ sở giáo dục có
học viên GDTX cử 01 tổ trưởng và 01
THPT Nguyễn Hiền giáo viên dạy lớp 12 tham dự.
Thành viên HĐBM THPT cấp tỉnh.

Sử

Mỗi trường THPT và cơ sở giáo dục có
học viên GDTX cử 01 tổ trưởng và 01
THPT Nguyễn Hiền giáo viên dạy lớp 12 tham dự.
Thành viên HĐBM THPT cấp tỉnh.

Địa

Mỗi trường THPT và cơ sở giáo dục có
học viên GDTX cử 01 tổ trưởng và 01
giáo viên dạy lớp 12 tham dự.
Thành viên HĐBM THPT cấp tỉnh.

THPT Nguyễn
Quang Diêu

THPT chuyên Thủ
GDCD
Khoa Nghĩa

Mỗi trường THPT cử 02 giáo viên dạy lớp
12 tham dự.
Thành viên HĐBM THPT cấp tỉnh.

