HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 321 /KH-HĐND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 15 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Giám sát kết quả triển khai thực hiện đổi mới chƣơng trình
và lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
______________________

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân
dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp về Chương trình giám sát của HĐND Tỉnh năm 2022;
Kế hoạch số 17/KH-HĐND ngày 27/01/2022 của Thường trực HĐND Tỉnh thực
hiện Chương trình giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực và các Ban của
HĐND Tỉnh năm 2022; Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Tỉnh xây dựng kế hoạch giám
sát công tác triển khai thực hiện đổi mới chương trình và lựa chọn sách giáo khoa
phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thông qua giám sát để có cơ sở đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực
hiện; những thuận lợi, khó khăn của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện;
đánh giá đúng, khách quan kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác
định nguyên nhân những hạn chế, khó khăn. Đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục
hạn chế, khó khăn để tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức triển khai thực hiện đổi
mới chương trình và lựa chọn sách giáo khoa mới trên địa bàn tỉnh.
- Hoạt động giám sát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của
pháp luật; địa phương, cơ quan, đơn vị được giám sát có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo,
tài liệu liên quan theo yêu cầu của kế hoạch, bố trí thời gian, thành phần làm việc và các
điều kiện đảm bảo để Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Sau khi kết thúc đợt giám sát, Đoàn công tác báo cáo kết quả cho Thường
trực HĐND Tỉnh và HĐND Tỉnh theo luật định.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG GIÁM SÁT
1. Phạm vi
Việc tổ chức triển khai thực hiện đổi mới chương trình và lựa chọn sách giáo
khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023
(tính đến thời điểm giám sát).
2. Đối tƣợng
a) Khảo sát, giám sát thực tế và làm việc trực tiếp với Uỷ ban nhân dân
(UBND) thành phố Hồng Ngự, huyện Tam Nông, huyện Lai Vung; một số cơ quan
chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện; một số cơ sở giáo dục phổ thông trên
địa bàn tỉnh.
Giám sát, làm việc trực tiếp Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở: Tài chính;
Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Thông tin và
Truyền thông...
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b) Giám sát gián tiếp qua báo cáo của UBND cấp huyện còn lại mà Đoàn
không đến khảo sát thực tế, làm việc trực tiếp.
III. NỘI DUNG, PHƢƠNG THỨC
1. Nội dung
Có gợi ý đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch này
2. Phƣơng thức
- Tại mỗi địa phương cấp huyện, Đoàn công tác khảo sát thực tế, làm việc
trực tiếp từ 1-2 cơ sở giáo dục phổ thông thuộc cấp học: tiểu học, trung học cơ sở,
trung học phổ thông (do UBND cấp huyện chọn).
- Sau khi làm việc với các cơ sở giáo dục phổ thông, Đoàn công tác làm việc
với UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn có liên quan (do UBND cấp
huyện chọn, mời).
- Kết thúc làm việc tại địa phương cấp huyện, Đoàn công tác làm việc với
các sở, ngành có liên quan.
- Kết thúc đợt giám sát, Đoàn công tác báo cáo kết quả theo quy định; đề
xuất, kiến nghị các nội dung có liên quan qua đợt khảo sát, giám sát để Thường
trực HĐND Tỉnh và HĐND Tỉnh xem xét, quyết định.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN LÀM VIỆC
1. Thời gian, địa điểm
a) Khảo sát
Tuỳ tình hình thực tế, Đoàn công tác có thể sắp xếp làm việc buổi đứng.
- Ngày 19/9/2022: thành phố Hồng Ngự
+ Từ 8 giờ, Đoàn làm việc trực tiếp với 01 Trường Tiểu học và 01 Trường
Trung học cơ sở. Địa điểm tại Trường do UBND thành phố chọn.
+ Lúc 14 giờ, Đoàn làm việc với UBND thành phố và các cơ quan chuyên
môn có liên quan. Địa điểm tại UBND thành phố.
- Ngày 20/9/2022: huyện Tam Nông
+ Từ 8 giờ, Đoàn làm việc trực tiếp với 01 Trường Trung học cơ sở và 01
Trường Trung học phổ thông. Địa điểm tại Trường do UBND huyện chọn.
+ Lúc 14 giờ, Đoàn làm việc với UBND huyện và các cơ quan chuyên môn
có liên quan. Địa điểm tại UBND huyện.
- Ngày 21/9/2022: huyện Lai Vung
+ Từ 8 giờ, Đoàn làm việc trực tiếp với 01 Trường Tiểu học và 01 Trường
Trung học phổ thông. Địa điểm tại Trường do UBND huyện chọn.
+ Lúc 14 giờ, Đoàn làm việc với UBND huyện và các cơ quan chuyên môn
có liên quan. Địa điểm tại UBND huyện.
b) Giám sát
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- Ngày 23/9/2022: Lúc 7 giờ 30, Đoàn làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo
và các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; Xây
dựng; Thông tin và Truyền thông... Địa điểm tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Kính mời ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh/Chủ tịch Hội
đồng Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực Tỉnh tham dự buổi giám sát.
2. Thành phần
a) Đoàn công tác (Theo Quyết định gửi kèm)
b) Tại các cơ sở giáo dục
- Đoàn công tác của Ban Văn hoá - Xã hội.
- Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Tổ trưởng chuyên môn; một số giáo
viên có tham gia lựa chọn sách giáo khoa và 01 ông (bà) đại diện Ban đại diện cha
mẹ học sinh của Trường (Do Trường chọn, mời; tuy nhiên, cần lưu ý công tác
phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định).
c) Tại UBND cấp huyện
- Đoàn công tác của Ban Văn hoá - Xã hội.
- Tổ đại biểu HĐND Tỉnh đang công tác tại địa phương.
- Đại diện Thường trực, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND cấp huyện.
- Đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện và cơ quan chuyên môn do UBND quyết
định và mời. Tuy nhiên, cần lưu ý công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
d) Tại Sở Giáo dục và Đào tạo
- Đoàn công tác của Ban Văn hoá - Xã hội.
- Thành phần như đã nêu tại điểm b, khoản 1, mục IV.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Đoàn giám sát
- Có trách nhiệm tổ chức giám sát theo kế hoạch này.
- Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Đoàn giám sát do Trưởng đoàn phân công.
- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh,
bổ sung cho phù hợp, Đoàn giám sát sẽ thống nhất với các đơn vị chịu sự giám sát.
- Thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu tài liệu, sắp xếp công việc chuyên
môn tham gia đầy đủ đợt khảo sát, giám sát theo Kế hoạch này.
2. Đối với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và các địa phƣơng cấp
huyện còn lại Đoàn giám sát không trực tiếp đến làm việc
Thực hiện báo cáo theo quy định; chuẩn bị tài liệu có liên quan, sắp xếp, bố
trí địa điểm, thành phần, tạo điều kiện thuận lợi khi Đoàn giám sát đến làm việc tại
cơ quan, đơn vị. UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ
quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo nội dung Kế hoạch này. Tuỳ theo điều
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kiện và tình hình thực tế, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan,
đơn vị thực hiện báo cáo bằng văn bản nêu tại khoản 1, mục III Kế hoạch này (theo
gợi ý đề cương báo cáo kèm theo):
- Thời hạn gửi:
+ Các cơ sở giáo dục phổ thông và UBND cấp huyện gửi báo cáo trƣớc
ngày 09/9/2022.
+ Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi
trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông gửi báo cáo cho Đoàn giám sát và
Sở Giáo dục và Đào tạo trƣớc ngày 09/9/2022.
+ Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tổng hợp báo cáo chung của các Sở, gửi
Đoàn giám sát trƣớc ngày 15/9/2022.
- Văn bản báo cáo gửi về Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Tỉnh (số 06, đường
Đặng Văn Bình, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
- Gửi file mềm qua địa chỉ email: vovande.dongthap@gmail.com để tổng
hợp, tham mưu gửi Đoàn công tác nghiên cứu trước khi đến làm việc.
3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh
- Chủ động liên hệ chặt chẽ với thành viên Đoàn công tác, các cơ quan, địa
phương để kịp thời trao đổi, nắm bắt thông tin có liên quan, phối hợp phục vụ tốt
hoạt động khảo sát, giám sát; đôn đốc, tập hợp các báo cáo, tài liệu có liên quan
kịp thời gửi thành viên Đoàn công tác…
- Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả sau khi kết thúc đợt khảo sát,
giám sát trình lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội xem xét, cho ý kiến.
- Bố trí phương tiện, điều kiện để đợt hoạt động giám sát đạt yêu cầu kế
hoạch đề ra.
Trên đây là kế hoạch giám sát kết quả triển khai thực hiện đổi mới chương
trình và lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong
quá trình thực hiện nếu cần thông tin, xin liên hệ Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND Tỉnh (ông Võ Văn Đề, SĐT 0911909091-0985837660) để trao đổi./.
Kế hoạch này thay thư mời./.
Nơi nhận:
- TT/HĐND, UBND, BTTUBMTTQVN Tỉnh;
- Uỷ viên Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Tỉnh;
- Lãnh đạo Ban: KT-NS, PC HĐND Tỉnh;
- Tổ ĐB HĐND Tỉnh đang công tác tại các địa phương;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh;
- Các tổ chức, cá nhân nêu tại Kế hoạch;
- TT/HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND. Đề.

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƢỞNG BAN

Đoàn Duy Thuỳ Ngạn
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GỢI Ý ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO (Phụ lục 1)
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CHƢƠNG TRÌNH VÀ
LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG
(Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông)
(Kèm theo Kế hoạch số 321/KH-HĐND ngày 15/8/2022 của HĐND Tỉnh)
_________________________

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG
1. Việc tiếp cận các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.
2. Kết quả triển khai, phổ biến đến giáo viên, người lao động, các bộ phận
chuyên môn, Hội đồng sư phạm nhà trường; những chuyển biến và tồn tại.
II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỔI MỚI
CHƢƠNG TRÌNH VÀ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
1. Việc ban hành các văn bản có liên quan.
2. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình của ngành Giáo dục..
3. Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên.
4. Việc xây dựng kế hoạch, rà soát, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị
dạy học.
5. Việc xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương.
6. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy - học và
tập huấn, bồi dưỡng giáo viên.
7. Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trong giáo dục.
8. Công tác hướng dẫn, tổ chức kiểm tra.
9. Nội dung khác (nếu có)
...
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thuận lợi
2. Khó khăn, vướng mắc
3. Nguyên nhân khó khăn, vướng mắc
4. Giải pháp khắc phục.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Lưu ý: Đây là gợi ý đề cương báo cáo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được
giao của đơn vị để thực hiện cho phù hợp tình hình thực tế.
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GỢI Ý ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO (Phụ lục 2)
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CHƢƠNG TRÌNH VÀ
LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN ..........
(Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp huyện)
(Kèm theo Kế hoạch số 321/KH-HĐND ngày 15/8/2022 của HĐND Tỉnh)
_________________________

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT
1. Công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.
2. Kết quả triển khai, phổ biến đến các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã
hội và nhân dân địa phương; những chuyển biến và tồn tại.
II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỔI MỚI
CHƢƠNG TRÌNH VÀ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM HỌC 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.
2. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên.
4. Việc xây dựng kế hoạch, rà soát, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị
dạy học các trường phổ thông.
5. Việc xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương của tỉnh.
6. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy - học và
tập huấn, bồi dưỡng giáo viên.
7. Việc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện chủ trương xã hội
hóa trong giáo dục.
8. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai
thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND Tỉnh triển khai
thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
9. Công tác hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát.
10. Nội dung khác (nếu có)
...
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thuận lợi
2. Khó khăn, vướng mắc
3. Nguyên nhân khó khăn, vướng mắc
4. Giải pháp khắc phục.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Lưu ý: Đây là gợi ý đề cương báo cáo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được
giao của đơn vị để thực hiện cho phù hợp tình hình thực tế.
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GỢI Ý ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO (Phụ lục 3)
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CHƢƠNG TRÌNH
VÀ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH ĐỒNG THÁP
(Đối với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài Nguyên và Môi
trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông)
(Kèm theo Kế hoạch số 321/KH-HĐND ngày 15/8/2022 của HĐND Tỉnh)
__________________

I. CÔNG TÁC THAM MƢU, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Việc triển khai thực hiện, ban hành đổi mới chương trình và lựa chọn sách
giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
2. Công tác hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát.
3. Nội dung khác (nếu có).
...
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thuận lợi
2. Khó khăn, vướng mắc
3. Nguyên nhân khó khăn, vướng mắc
4. Giải pháp khắc phục
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Lưu ý: Đây là gợi ý đề cương báo cáo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được
giao của đơn vị để thực hiện cho phù hợp tình hình thực tế.

