
BAN KINH TE - XA HQI CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
DOAN GIM SAT Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S: 04/KH-DGS Con Dáo, ngày 28 tháng 7 nám 2022 

KE HOACH 
Giám sat chuyênd v cong tác chun bj khai  giãng näm h9c 2022-2023 

Can cü chirc näng thim vi và Chucing trinh cong tác näm 2022 cüa Ban 

Kinh t - Xa hOi  Hi dng nhân dâñ huyn; Quyt djnh s 02/QD-BKTXFI ngày 

08/7/2022 cüa Ban Kinh t - Xã hi flOi  dông nhân dên (HDND) huyn v thành 
1p Doàn giám sat, Doàn giám sat xây drng K hoach giám sat cong tác chun bj 
khai giãng nãm hçc 2022-2023 trén dja bàn huyn, thu sau: 

I. Muc dIck yêu cu: Nhm kp thii n&m bt v tInh hInh, kt qua cong tác 
dy và h9c trong nàm h9c 2021-2022 và cong tác chun bj cho näm h9c 2022-
2023; cüng vài nhtIng thun lqi, khó khàn và nguyen nhân, giâi pháp khc phic 
trong th?i gian tâi; các ct xut, kin nghj cüa nganh giáo dc, trén c sâ do giüp 

Ban Kinh t - XA hi HDNDhuyn lam t6t nhim vii thm tra, giám sat và tham 
muu cho Hi dng than dan huyn quyt djnh vic thrc hin các chü truong, bin 
pháp thm tip tiic duy trI và nâng cao chat lucing cong tác giáo dic trên dja bàn 

huyn. 

II. Nôi dung giám sat trên các báo cáo:  (Theo D cuv'ng gui kern K hogch 

nay). 

III. Don vi chiu sir giám sat và phirong pháp giám sat: 

1. Don v ch!U si giám sat: Phong Giáo diic - Dào tao huyn và Tnthng 

trung hQc phô thông \TO Thj Sáu huyn. 

2. Phirng pháp giám sat: Doàn giám sat sê tO chüc b&ng hInh thic giám 
sat thông qua báo cáo tng hçip chung cüa PhOng Giáo dic - Dào tao  huyn (theo 

báo cáo cUa các c.p Tnthng trên dja bàn huyn) và báo cáo kt qua giám sat v 

This?mg trirc HDND huyn. 
Trong trrnmg hqp cóphát sinh nhtng v.n d khó khän, vuóng m&c hoc theo 

d xut cüa the thành viên DOàn giam sat, Doàn Se t chirc giám sat thirc t tnxc 

khi t chi'rc giám sat trirc tip vâi các &m vj chju sir giám sat. 

3. Thm gian, dja dim, thành phn: 

- Th?yi gian: vào lüc 08 gii 00 phüt, ngày 22/8/2022 (thu Hai); 

- Dja dim: tai Phông hQp HDND và UBND huyn (co Gicy rn&i riêng); 

- Thành phn: Các thành viên Ban Kirih t - XA hi HDND huyn. 



Trong tni1ng hqp có t chirc giám sat thrc t và giám sat trirc tip, Doàn së 
miii them thành ph.n tham dr grn: Di din Thung trrc HDND huyn; dai  din 
lAth dao UBND huyn; dai din lAnh dao  Ban Pháp ch I-lDND huyn; dai din 
lath dto Huyn doàn Con Dão, các don vi chju sir giám sat và các co quan Co lien 
quan (sE Co Gia'y mài rieng). 

IV. To chfrc thuc hiên:  

1. Các dcm vi chju sir giám sat, ba cáo kt qua thirc hin theo ('theo D 
cwrng báo cáo dInh kern), gii v Ban Kinh t - XA hOi  HDND huyn qua hp thu 
mail: bankinhtexahoicondaoirnail.com  cm nhât ngày 10/8/2022 (thñ Tu), dê 
ph%ic vii doàn giám sat. 

Liru  : D nghj PhOngGiáo diic — Dào tao  huyn, trên Ca sc tp hcip báo cáo 
cüa cac Co sâ giáo diic trên da bàn huyn d tng hcip thãnh báo cáo chung (bao 
gm càa Truthng THPT Vô Thj Sáu). 

2. D nghj các thành viêncüa Doàn giám sat và các ca quan don vj miii tham 
gia giám sat, tIch circ nghiên cüu tài lieu va tham gia dong gop kin dé cong tác 
giám sat dat  hiu qua cao. 

3. Dé nghj VAn phông huyn gfri các tài lieu có lien quan den các thành viên 
Doàn giám sat chm nht là 05 rtgày tnrâc ngày khào sat, giám sat và b trI phuong 
tin, dja dim lam viêc cüa doàn giám sá theo k hoach./. 

Nyinhân: TM. BAN KLNH TE - XA HO! 
- Thmg trc HDND huyn (b/c); TRUONG BA 
- UBND huyn; 
- Ban IJBMTTQ; Huyn doàn Con Bão; 
- Các thành viên Ban KT-XH; 
- Ban Pháp ché HDND huyn; 
- Van phóng huyn; 
- Phóng GD-DT và các trithng trén dja bà Fiuyn; 
- Dang len cong Thông tin din tcr HDND; 
- Lffu:VT. 



DE CU'€ING 
phuc vu giäm sat v cong tác chuãn bi  khai giäng 

näm hoc 2022- 2023 

I. TInh hInh chung cüa nginh giáo dc  trong nätn h9c 2021-2022 

II. Tlnh hInh thrc hin nhim vi trong näm hQc 2021 - 2022 

1. Nhüng kt quãda dat  duçic. 

2. NhU'ng kho khän, thun lçii. 

3. Nhng tn tai, han ch. 

4. Nguyen nhân, tn tai han  ch (khách quan, chü quan, giái pháp khc phic). 
A r III. Cong tac chuan b1 cho nam h9c 2022-2023 

1. K& qua thirc hin cac kin, kin nghj cüa Ban Kinh t - XA hi I-IDND 
huyn tai  nám hçc 202 1-2022 (tin d, khó khàn vixâng mac, nguyen nhân,...): tng 
cong gm 10 kin nghj tai  Báo cáo s 131BC-DGS ngày 3 1/8/2021. 

2. K hoach  tuyn sinh Mu näm h9c 2022-2023 tai  các trirmg mâm non; 

3. Cong tác trin khai và chun bj dua dim trithng Tiu hQc khu dan cix s 3 
thuOc Trithng tiu hQc Cao Van Ng9c di vào hoat dung trong näm hQc 2022-2023; 
cong tác sira cha, ma rng triiang lap (tiên d, khó khän, d xut, thit bj day 
h9c,...). 

4. Cong tác tuyn ding, giáng day  và k hoach dào tao  bi dixong cho di ngü 
giáo viên nàm h9c 2022-2023. 

• A III. Kien ngh, tie xuat: 

Lu'u  Dé nghj Phông Giáo dyc — Dào tao, trên co' sà tp hQp báo cáo cta các 
cc' sà giáo dyc tren dia bàn huyn d tang hcip báo cáo chung (bao grn báo cáo cza 
Trzthng THPT Vö Thj Sáu) và gii báo cáo v Ban KT-XHHDND huyn triroc ngày 05 
tháng 8 nám 2022. 
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