
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

          TỈNH KON TUM 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022  

đối với giáo dục trung học  
(Thời gian: 01 ngày, buổi sáng cấp THCS khai mạc lúc 07h30’, ngày 27/8/2022 

buổi chiều cấp THPT khai mạc lúc 13h30’, ngày 27/8/2022). 

TT Thời gian Nội dung Người thực hiện 

Buổi sáng: Cấp THCS 

Đánh giá công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2021-2022. 

01 07h00-07h30 Đón tiếp đại biểu; ổn định tổ chức Ban tổ chức 

02 07h30-07h40 
Tuyên bố lý do;  

giới thiệu đại biểu tham dự 

Bà Nguyễn Thị Nhung 

Chuyên viên Phòng 

GDTrH, Sở GDĐT 

03 07h40-7h55 Phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị 
Ông Đoàn Thành Nhân, 

Phó Giám đốc Sở GDĐT 

04 7h55-08h15 
Đánh giá công tác triển khai thực hiện nhiệm 

vụ giáo dục cấp THCS  năm học 2021-2022 

Ông Lê Châu Vân 

Trưởng phòng GDTrH, 

Sở GDĐT 

05 08h15-09h25 

Báo cáo của các đơn vị: 

- Tham luận: Tổ chức các hoạt động trải 

nghiệp trong trường trung học. 

- Giải pháp đẩy mạnh công tác hướng nghiệp 

và định hướng phân luồng học sinh trung học 

cơ sở. 

- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Cấp 

THCS 

- Đổi mới công tác đổi kiểm tra, đánh giá để 

nâng cao chất lượng dạy học cấp trung học: 

hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá thường 

xuyên, công tác xây dựng ma trận, đặc tả đề 

kiểm tra,… 

 

Trường THCS-THSP Lý 

Tự Trọng 

Phòng GDĐT huyện Kon 

Plông 

 

Phòng GDĐT huyện Kon 

Rẫy 

Trường THCS&THPT 

Liên Việt Kon Tum 

 09h25-09h45 
Thảo luận về việc xây dựng kế hoạch nhà 

trường năm học 2022-3023 
Các phòng GDĐT 

06 09h45-10h00 Nghỉ giải lao  
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TT Thời gian Nội dung Người thực hiện 

07 10h00-10h15 
Kết luận về việc triển khai, thực hiện nhiệm 

vụ cấp THCS năm học 2021-2022 

Ông Đoàn Thành Nhân, 

Phó Giám đốc Sở GDĐT 

08 10h15-10h40 

Trao đổi, thảo luận khó khăn, vướng mắc khi 

triển khai Chương trình GDPT 2018: 

 - Đối với lớp 6 năm học 2021-2022; đối với 

lớp 6, lớp 7 năm học 2022-2023 (về đội ngũ, 

cơ sở vật chất, dạy học các môn KHTN, Lịch 

sử và Địa lí,…). 

- Thảo luận: Những khó khăn, vướng mắc và 

đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp để 

thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục năm 

học 2022-2023. 

 Các phòng GDĐT, đại 

biểu tham dự hội nghị 

 

09 10h40-11h00 Kết luận chung về Hội nghị 
Ông Đoàn Thành Nhân, 

Phó Giám đốc Sở GDĐT 

Buổi chiều: Cấp THPT 

Đánh giá công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THPT năm học 2021-2022. 

01 13h00-13h30 Đón tiếp đại biểu; ổn định tổ chức Ban tổ chức 

 13h30-13h40 
Tuyên bố lý do; 

giới thiệu đại biểu tham dự 

Bà Nguyễn Thị Nhung 

Chuyên viên Phòng 

GDTrH, Sở GDĐT 

 13h40-13h55 Phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị 
Ông Đoàn Thành Nhân, 

Phó Giám đốc Sở GDĐT 

 13h55-14h25 
Đánh giá công tác triển khai thực hiện nhiệm 

vụ giáo dục cấp THPT  năm học 2021-2022 

Ông Lê Châu Vân 

Trưởng phòng GDTrH, 

Sở GDĐT 

 14h25-15h25 

Báo cáo của các đơn vị: 

- Tham luận: Triển khai Đề án Nâng cao 

chất lượng học sinh DTTS, huy động các 

nguồn lực để nuôi dạy nhằm nâng cao chất 

lượng cho học sinh trường PT DTNT. 

- Công tác hướng dẫn học sinh nghiên cứu 

khoa học và tham gia Cuộc thi KHKT. 

- Triển khai dạy học lớp 12 và ôn thi tốt 

nghiệp THPT: Giải pháp triển khai công tác 

 

Trường PT DTNT Đăk 

Glei 

 

 

Trường THPT chuyên 

Nguyễn Tất Thành. 

Trường PT DTNT Kon 

Rẫy, THPT Chu Văn An 
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TT Thời gian Nội dung Người thực hiện 

trong thời gian tới nhằm nâng cao điểm trung 

bình các môn thi tốt nghiệp THPT; trong đó 

chú ý đến các môn Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng 

Anh. 

-  Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 

 

 

 

Trường THPT chuyên 

Nguyễn Tất Thành 

 15h25-15h40 
Thảo luận về việc xây dựng kế hoạch nhà 

trường năm học 2022-3023 
Các đơn vị 

 15h40-15h55 Nghỉ giải lao  

 15h55-16h10 
Kết luận về việc triển khai, thực hiện nhiệm 

vụ cấp THPT năm học 2021-2022 

Ông Đoàn Thành Nhân, 

Phó Giám đốc Sở GDĐT 

 16h10-16h55 

Trao đổi, thảo luận khó khăn, vướng mắc khi 

triển khai Chương trình GDPT 2018: 

 - Đối với lớp 10 năm học 2022-2023 (xây 

dựng tổ hợp môn học và cụm chuyên đề học 

tập cho học sinh lớp 10; giáo viên giảng dạy 

các môn Âm nhạc, Mĩ thuật,…).  

- Thảo luận: Những khó khăn, vướng mắc và 

đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp để 

thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục năm 

học 2022-2023. 

Các đơn vị, đại biểu tham 

dự hội nghị 

 

 16h55-17h15 Kết luận chung về Hội nghị 
Ông Đoàn Thành Nhân, 

Phó Giám đốc Sở GDĐT 

 


