
 

 

 

 

UBND HUYỆN EA KAR 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          /KH-PGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ea Kar, ngày        tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện các khâu đột phá về ngoại ngữ; công nghệ thông tin  

và hoạt động trải nghiệm trong ngành giáo dục và đào tạo năm 2023 

 

Căn cứ Chương trình số 22-CTr/HU, ngày 6/7/2022 của Huyện ủy; Nghị quyết 

số 16/NQ-HĐND, ngày 22/7/2022 của HĐND huyện khóa VIII; Đề án số 264/ĐA-

UBND, ngày 17/6/2022, của UBND huyện về Thực hiện các khâu đột phá về công 

nghệ thông tin, ngoại ngữ và hoạt động trải nghiệm trong ngành giáo dục và đào tạo 

giai đọn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của TW, địa phương, 

ngành GDĐT liên quan đến 3 nội dung trong Kế hoạch; 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Ea Kar về thực hiện các khâu đột phá về công nghệ thông tin, ngoại ngữ và hoạt 

động trải nghiệm trong ngành giáo dục và đào tạo năm 2023, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ 

thể như sau: 

I. Mục đích yêu cầu: 

Từng bước đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Chương trình số 22-

CTr/HU, ngày 6/7/2022 của Huyện ủy; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 22/7/2022 

của HĐND huyện khóa VIII; Đề án số 264/ĐA-UBND, ngày 17/6/2022 và Kế hoạch 

44/KH-UBND, ngày 23/02/2023 của UBND huyện về Thực hiện các khâu đột phá về 

công nghệ thông tin, ngoại ngữ và hoạt động trải nghiệm trong ngành giáo dục và đào 

tạo năm 2023. 

Tiếp tục duy trì các hoạt động tại các trường thực hiện thí điểm năm 2022 từ đó 

rút kinh nghiệm, điều chỉnh và nhân rộng ra các trường học trong huyện. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai cụ thể các nội dung được xây dựng 

trong Kế hoạch này một cách khoa học, thiết thực và mang lại hiệu quả. 

II. Nhiệm vụ giải pháp 

1. Nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh các cấp học trên địa bàn huyện  

1.1. Đối với giáo dục mầm non 

- Tiếp tục tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi làm quen với Tiếng Anh ở 4 trường 

thực hiện điểm năm học 2022-2023 đó là: Mầm non Măng Non, Mầm non Sơn Ca, 

Mầm non Ngọc Lan, Mầm non Bình Minh và nhân rộng ở 02 trường Mầm non Sao 

Mai, Mầm non Sao Khuê. 

- Tiếp tục trang bị đồ dùng, thiết bị học tập để xây dựng môi trường học mở bằng 

song ngữ cho trẻ mầm non ở 5 trường thực hiện điểm năm học 2022-2023 đó là: Mầm 

non Măng Non, Mầm non Sơn Ca, Mầm non Ngọc Lan, Mầm non Bình Minh; Mầm 



 

 

 

 

non Bông Sen và nhân rộng ở 02 trường Mầm non Sao Mai, Mầm non Sao Khuê. 

Các nội dung cụ thể như thời gian, địa điểm, kinh phí thực hiện và dự kiến sản 

phẩm đầu ra có trong phụ lục 1 đính kèm. 

1.2. Đối với Giáo dục Phổ thông 

- Xây dựng môi trường học Tiếng Anh mở bằng việc Tiếng Anh hóa các bảng 

biểu, khẩu hiệu, nội quy trường lớp, trang trí lớp học bằng hình thức song ngữ 

- Hướng dẫn học sinh tự tạo môi trường học tập bằng cách thành lập các Câu lạc 

bộ, nhóm giao tiếp bằng tiếng Anh ở nhà, ở lớp khi hoạt động vui chơi để luyện nói 

những từ mới, những câu lệnh trong học tập, câu giao tiếp hàng ngày 

- Trang bị một số trang thiết bị cần thiết cũng như kinh phí tổ chức một số sân 

chơi phục vụ cho các hoạt động của kế hoạch. 

Năm 2023 tiếp tục duy trì các hoạt động ở những đơn vị đã triển khai năm 2022 và 

nhân rộng thêm ở một số đơn vị khác. Các nội dung cụ thể như thời gian, địa điểm, kinh 

phí thực hiện và dự kiến sản phẩm đầu ra có trong phụ lục 1 đính kèm 

Tổng kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 675 triệu đồng và nguồn 

kinh phí hợp pháp khác để thực hiện. 

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin-chuyển đổi số trong ngành giáo 

dục huyện  

+ Giải pháp 1: Nâng cấp hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin, hỗ trợ giáo viên 

khai thác học liệu điện tử trên internet 

+ Giải pháp 2: Tập huấn hướng dẫn thiết kế E-learning và thiết bị dạy học số 

+ Giải pháp 3: Tổ chức thi thiết kế E-learning và thiết bị dạy học số lần thứ 2 

+ Giải pháp 4: Thành lập và tổ chức Câu lạc bộ Tin học trong nhà trường 

+ Giải pháp 5: Trang bị Sim CA (chữ ký số) 

+ Giải pháp 6: Duy trì nâng cấp Kho học liệu số 

Các nội dung cụ thể như Thời gian, địa điểm, kinh phí thực hiện và dự kiến sản 

phẩm đầu ra có trong phụ lục 2 đính kèm. 

Tổng kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 375 triệu đồng và nguồn 

kinh phí hợp pháp khác để thực hiện. 

3. Tăng cường hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp gắn với môi trường và 

văn hóa cho học sinh tại các trường học trong huyện 

Hoạt động 1: Xây dựng vườn thực nghiệm gắn với trải nghiệm môi trường: 

Xây dựng khu vườn thực nghiệm phục vụ cho các hoạt động tìm hiểu, khám phá 

những kiến thức về sinh học, môi trường cho học sinh , Quy hoạch thành các khu vực 

trồng rau xanh, rau thơm, cây thân mềm, cây thân cứng, xử lý đất, mua hoặc sưu tầm các 

loại giống cây, tổ chức trồng, chiết ghép, chăm sóc... 

Giáo viên bộ môn sinh học phối hợp với cán bộ phòng nông nghiệp, trạm khuyến 

nông và trung tâm y tế, tổ chức các tiết dạy ngoài trời tại khu vườn, hướng dẫn cho các 



 

 

 

 

em HS một số kiến thức và kỹ năng cơ bản để các em trực tiếp trồng, chăm sóc và chăn 

nuôi, sản phẩm làm ra sẽ phục vụ trực tiếp cho bữa ăn bán trú của HS trường PTDT 

nội trú. 

Định kỳ giới thiệu cho học sinh một số trường trong huyện đến để cùng tham gia 

với các em HS trường PTDT nội trú, thông qua đó giúp các em có hiểu biết một số kiến 

thức, kỹ năng thực tiễn đơn giản về cách trồng trọt, chiết ghép, chăn nuôi một số cây trồng, 

vật nuôi, gắn kết giữa kiến thức trong sách vở với thực tiễn cuộc sống. 

Năm 2023 tổ chức nhân rộng tại 2 trường: THCS Phan Đình Phùng, THCS Cao 

Bá Quát với kinh phí do Nhà nước hỗ trợ 460 triệu đồng, phần còn lại giao cho nhà 

trường bố trí từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện. 

Hoạt động 2: Xây dựng vườn rau sạch 

Bố trí khu đất quy hoạch thành các khu vực trồng rau các loại đảm bảo rau sạch 

an toàn, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật dùng cho các bữa ăn của học sinh; có 

không gian để học sinh trải nghiệm, vui chơi, tìm hiểu về các loại rau xanh có trong 

đời sống sinh hoạt của con người. trang bị một số thiết bị xử lý kỹ thuật đất, nước; xây 

dựng quy trình trồng và chăm sóc; phân công các tập thể, cá nhân phụ trách trồng và 

chăm sóc theo khu vực đã quy hoạch. 

Năm 2023 tổ chức nhân rộng tại 2 trường: Mầm non Tuổi Thơ và Mầm non Tuổi 

Hồng với kinh phí do Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng, phần còn lại giao cho nhà trường 

bố trí từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện. 

Hoạt động 3: Tổ chức sinh hoạt các Câu lạc bộ gắn với bảo tồn các giá trị 

văn hóa dân tộc. 

- Thành lập các câu lạc bộ Cồng chiêng, Hát then, múa Xoè, Đàn tính…tại các 

đơn vị trường học, thực hiện duy trì hoạt động để học sinh hiểu biết và có ý thức giữ 

gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số. 

- Tìm hiểu những kiến thức cơ bản, những hiểu biết về vốn văn hoá truyền thống 

của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, tổ chức hoạt động trưng bày, giới thiệu về 

các lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ và các 

đặc sản địa phương...  

- Tham gia sinh hoạt, tìm hiểu các nét văn hoá độc đáo của các dân tộc trong 

huyện như: trang phục, ẩm thực, nhạc cụ, nhà ở, thói quen sinh hoạt… 

- Trang bị một số đồ dùng, nhạc cụ thiết yếu phục vụ cho các câu lạc bộ sinh 

hoạt Tổ chức luyện tập theo kế hoạch. 

Năm 2023 tổ chức nhân rộng tại 02 trường: THCS Hoàng Diệu, THCS Phan 

Đăng Lưu với kinh phí do Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng/01 đơn vị, phần còn lại giao 

cho nhà trường bố trí từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Hoạt động 4: Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, trải nghiệm văn hoá 

          Tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp học sinh hình thành kiến thức 

về đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, các di tích lịch sử của dân 

tộc Việt Nam. 



 

 

 

 

Các Nhà trường xây dựng kế hoạch có thể phối hợp với các Trung tâm giáo dục 

kỹ năng sống có tư cách pháp nhân để tổ chức cho học sinh thăm quan các di tích lịch 

sử, các buôn đồng bào dân tộc thiểu số, các mô hình sản xuất kinh doanh, các nhà máy 

xí nghiệp, các trường dạy nghề.... qua đó có hiểu biết, có kiến thức thực tiễn về văn 

hóa dân tộc, truyền thống lịch sử địa phương và đất nước. 

Năm 2023 tổ chức nhân rộng tại 04 trường: THCS Nguyễn Khuyến, THCS Phan 

Chu Trinh, THCS Hoàng Diệu, Tiểu học Nguyễn Huệ với kinh phí do Nhà nước hỗ trợ 80 

triệu đồng, phần còn lại giao cho nhà trường bố trí từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Các nội dung cụ thể như thời gian, địa điểm, kinh phí thực hiện và dự kiến sản 

phẩm đầu ra có trong phụ lục 3 đính kèm. 

Mua sắm trang phục biểu diễn, bộ cồng chiêng cho 03 câu lạc bộ gồm: THCS 

Nguyễn Đình Chiểu, THCS Phan Đăng Lưu, Phổ thông dân tộc nội trú. 

Tổng kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 831 triệu đồng và nguồn 

kinh phí hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Tổng kinh phí UBND huyện bố trí 2,0 tỷ đồng; số còn lại các trường học bố trí 

từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện kế hoạch. 

Trong đó chia ra: 

+ Nội dung 1: Nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh các cấp học: 675 triệu     

+ Nội dung 2: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong 

ngành GDĐT: 375 triệu  

+ Nội dung 3: Trải nghiệm hướng nghiệp gắn với môi trường và văn hóa: 831 triệu 

+ Nội dung 4: Kinh phí cho công tác truyền thông, quảng bá; tổ chức đoàn học 

tập kinh nghiệm: 59 triệu. 

+ Nội dung 5: Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo: 30 triệu 

+ Nội dung 6: Kinh phí dự phòng: 30 triệu đồng 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết cho từng nội dung hoạt động trước 

khi triển khai thực hiện. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện 

tiến độ kế hoạch. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí nguồn 

kinh phí để thực hiện kế hoạch; hướng dẫn các trường học quản lý sử dụng, thanh quyết 

toán kinh phí thực hiện kế hoạch theo đúng quy định. 

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp, Trung 

tâm y tế, Huyện đoàn, Ban chỉ huy quân sự huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 

tâm Truyền thông - Văn hóa và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn và một số đơn 

vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này. 



 

 

 

 

- Tổ chức sơ kết sau 01 năm thực hiện kế hoạch; bổ sung, điều chỉnh kế hoạch để 

đảm bảo phù hợp với thực tiễn, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, triển khai nhân rộng mô 

hình trong các năm tiếp theo. 

2. Các cơ sở giáo dục 

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của kế hoạch đến đội ngũ viên chức, học 

sinh và cha mẹ học sinh, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia có hiệu quả. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn 

vị, mang lại hiệu quả giáo dục thiết thực. 

- Chuẩn bị các điều kiện liên quan đến nội dung kế hoạch khi được chọn làm 

đơn vị thực hiện. Phân công, phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia trong 

Ban Tổ chức và quản lý, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động; Thực hiện đánh 

giá kết quả triển khai Đề án, từ đó có những sáng kiến để đề xuất phương pháp, nội 

dung cho phù hợp đạt hiệu quả giáo dục cao nhất. 

 - Tiếp nhận; sử dụng; quản lý; thanh quyết toán kinh phí một cách hiệu quả, đúng quy 

định hiện hành. Bảo quản; sử dụng các hạng mục CSVC, thiết bị, tài liệu được UBND huyện 

bố trí kinh phí một cách hiệu quả, an toàn, đúng công năng, chức năng 

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo về Phòng GDĐT để điều chỉnh 

kịp thời nội dung Kế hoạch./. 

 
Nơi nhận:  

- Sở GDĐT (để b/c);                                           

- UBND huyện (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo 582 của huyện (để b/c ); 

- Tổ giúp việc thực hiện ĐA (để t/h );                    

- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể liên quan (để p/h); 

- UBND các xã, thị trấn (để p/h); 

- Các trường học trong huyện (để t/h ); 

- Lưu: VT. 

 

       TRƯỞNG PHÒNG                   

 

 

 

 

 

        Nguyễn Thanh Dương 
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