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KẾ HOẠCH 

Giám sát việc thực hiện mô hình trường học mới trên địa bàn huyện 

                                               
 

Thực hiện công văn số 197/CV- HĐND-VP, ngày 12/6/2017 của Thường trực 

HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc kiểm tra, giám sát việc tham gia mô hình trường 

học mới cấp Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn các huyện, thành phố. Thường trực 

HĐND huyện, tổ chức giám sát việc thực hiện mô hình trường học mới giai đoạn 2015-

2017 trên địa bàn, qua đó phản ánh, báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh kết quả đạt 

được trong việc thử nghiệm và những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ 

chức thực hiện, những kiến nghị, đề xuất của ngành giáo dục địa phương. 

I . NỘI DUNG GIÁM SÁT: 

1. Kết quả, hiệu quả của việc tổ chức triển khai thực hiện mô hình trường học mới 

giai đoạn 2015 – 2017 và kế hoạch sẽ tổ chức áp dụng mô hình mới trong năm học 2017-

2018. (nêu rõ việc tổ chức và kết quả việc lấy ý kiến và hình thức lấy ý kiến đối với phụ 

huynh học sinh trong giai đoạn 2015-2017 và  trước năm học 2017-2018) 

2. Những tồn tại, hạn chế 

3. Những khó khăn, vướng mắc 

4. Những đề xuất, kiến nghị 

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC GIÁM SÁT: 

1. Thường trực và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trực tiếp làm việc, trao đổi 

với BCH Hội PHHS Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc (từ lớp 2 đến lớp 5) về việc thử 

nghiệm Mô hình Trường học mới. Từ 14 giờ, ngày 16/6/2017, tại Phòng họp HĐND và 

UBND huyện. 

2. Thường trực và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trực tiếp khảo sát cơ sở vật 

chất phục vụ cho việc thử nghiệm Mô hình Trường học mới và nghe Ban giám hiệu 

Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc báo cáo kết quả thử nghiệm giai đoạn 2015 – 2017 và kế 

hoạch năm học 2017 – 2018. Từ 8 giờ, ngày 19/6/2017 khảo sát tại trường TH Cao Văn 

Ngọc, và làm việc tại Phòng làm việc Chủ tịch HĐND huyện từ 9 giờ ngày 19/6/2017. 

3. Thường trực và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nghe Phòng GĐ-ĐT báo cáo 

kết quả thử nghiệm giai đoạn 2015 – 2017 và kế hoạch năm học 2017 – 2018. Từ 14 giờ, 

ngày 19/6/2017 tại Phòng làm việc Chủ tịch HĐND huyện. 

Thành phần Đoàn giám sát: Thường trực HĐND, Trưởng và Phó Trưởng Ban 

Kinh tế - Xã hội, đại diện Ban Pháp chế HĐND huyện, lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy,  Hội LHPN huyện, Huyện Đoàn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Giáo dục - Đào tạo và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Cao Văn 

Ngọc, gửi báo cáo theo yêu cầu nội dung giám sát (phần I kế hoạch này) cho Đoàn 

KHẨN 



giám sát qua Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, chậm nhất là 10 giờ ngày 

18/6/2017, gửi văn bản chính thức và file word qua địa chỉ hộp thư điện tử 

hdndcondao@gmail.com. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện  gửi thư mời, tài liệu làm việc  cho các 

thành viên  Đoàn giám sát và bố trí phòng làm việc cho Đoàn theo kế hoạch. 

3. Ban giám hiệu Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc giúp Văn phòng HĐND và 

UBND huyện gửi thư mời đến BCH Hội PHHS các lớp từ lớp 2 đến lớp 5 của nhà 

trường. 

4. Giao Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm đầu mối đôn đốc, kiểm tra 

việc tổ chức thực hiện kế hoạch này./. 

Nơi nhận:  
- TTr.HĐND tỉnh (b/c); 

- TTr Huyện ủy (b/c); 

- UBND; BTTr-UBMTTQVN huyện; 

- 2 Ban HĐND huyện; 

- Các đơn vị có liên quan 

- Đăng trên cổng TTĐT của HĐND 

- Lưu VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

P. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Minh Nhựt 
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