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Thực hiện Văn bản số 1114/SGDĐT-TCCB ngày 18/6/2021 của Sở 

GD&ĐT về việc góp ý Dự thảo Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục phổ thông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030; sau khi giao phòng chuyên môn nghiên cứu Dự thảo Đề án, Ủy ban 

nhân dân huyện Hương Khê có ý kiến như sau:   

Cơ bản thống nhất như nội dung Dự thảo Đề án (kèm theo Văn bản số 

1114/SGDĐT-TCCB); ngoài ra, UBND huyện đề nghị sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung trong Dự thảo Đề án và số liệu trong các phụ lục, cụ thể: 

1. Góp ý Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt Đề án: 

- Tại Điều 1, mục I, khoản 2, điểm b: 

+ Nội dung Dự thảo Đề án ghi: 100% giáo viên đạt chuẩn nghề từ mức Đạt 

trở lên, trong đó có ít nhất 20% đạt mức Tốt. 

+ Góp ý sửa đổi: Đề nghị bổ sung chữ “nghiệp” trong nội dung dự thảo; 

sửa lại thành: “100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp từ mức Đạt trở lên, trong 

đó có ít nhất 20% đạt mức Tốt”. 

- Tại Điều 1, mục II, khoản 2, điểm c:  

+ Nội dung Dự thảo Đề án ghi: Bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở để 

dạy các môn tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông mới (khoa học tự 

nhiên, xã hội, lịch sử và địa lý…). 

+ Góp ý sửa đổi: Đề nghị bỏ từ “xã hội”, vì trong chương trình giáo dục 

phổ thông mới của cấp THCS không có môn tích hợp có tên là xã hội. 

- Tại Điều 1, mục II, khoản 3, điểm b: 

+ Nội dung Dự thảo Đề án ghi: Đổi mới công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo 

viên đảm bảo thiết thực, gắn với việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. 

+ Góp ý sửa đổi: Đề nghị bổ sung thêm đối tượng cần tập huấn, bồi dưỡng 

là “cán bộ quản lý”; sửa lại thành: “Đổi mới công tác tập huấn, bồi dưỡng cán 

bộ quản lý, giáo viên đảm bảo thiết thực, gắn với việc đổi mới chương trình giáo 

dục phổ thông”. 



2. Góp ý các phụ lục kèm theo Dự thảo Đề án: 

Đề nghị điều chỉnh lại số liệu về quy mô trường, lớp, học sinh, cán bộ 

quản lý, giáo viên đối với huyện Hương Khê tại các phụ lục 1,2,4 (gửi kèm văn 

bản này). 

Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo biết, 

tổng hợp./. 

  
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Bảo 

   


		ubhuongkhe@hatinh.gov.vn
	2021-06-28T11:11:08+0700


		ubhuongkhe@hatinh.gov.vn
	2021-06-28T11:11:35+0700




