
 

UBND TỈNH NINH THUẬN                     

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  Số:         /SGDĐT-NVDH 

V/v: Hướng dẫn triển khai thực hiện Kết 

luận Hội nghị nâng cao chất lượng dạy 

học môn Lịch sử ở trường THPT 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Ninh Thuận, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

 

 
Kính gửi: 

 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở;  

- Trung tâm thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh. 

 

 Thực hiện Thông báo 249/TB-VPUB ngày 15/8/2022 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh (UBND) về Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 

Long Biên tại Hội nghị nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử ở trường Trung học 

phổ thông; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Phòng GDĐT các huyện, thành 

phố; các trường trực thuộc; trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp tỉnh (sau 

đây gọi tắt là các đơn vị) triển khai thực hiện các nội dung sau:  

1. Đối với các cơ sở giáo dục Tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục 

thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh 

- Tiếp tục đổi mới căn bản công tác quản lý dạy và học môn Lịch sử trong nhà 

trường; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với Chương trình 

Giáo dục phổ thông (GDPT) mới và kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT, giúp cho 

học sinh yêu thích, hứng thú trong học tập môn Lịch sử.  

- Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở, thiết bị dạy học số phù hợp với môn 

học; Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học gắn liền với thực tiễn: Kế hoạch 

thăm quan bảo tàng; Kế hoạch dạy học tại nơi có di tích lịch sử; Kế hoạch thăm quan 

các di tích lịch sử ở địa phương;... Triển khai dạy học tốt các nội dung về lịch sử địa 

phương trong tài liệu giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 12.  

- Các đơn vị phải có biện pháp nhân rộng điển hình; biểu dương, khen thưởng 

những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, mang lại sự 

hứng thú học tập cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử. 

Kịp thời khen thưởng những giáo viên đi đầu trong việc thực hiện đổi mới phương 

pháp dạy học và có kết quả môn Lịch sử cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

- Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị trong việc thực hiện chương 

trình và kế hoạch giáo dục nhà trường cũng như củng cố kỷ cương, nâng cao trách 

nhiệm giải trình của giáo viên, tổ trưởng và thủ trưởng đơn vị; nâng cao nhận thức và 

vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, quản lý và kiểm tra ở các trường 

phổ thông; thủ trưởng đơn vị phải là người chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng 

giáo dục của đơn vị mình. 

- Thực hiện cam kết chất lượng dạy học giữa giáo viên và nhà trường, nhà trường 

với Sở GDĐT nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử thực sự ổn định, bền 

vững; Trong đó cần lưu ý tổ chức hợp lý việc lấy ý kiến của học sinh thông qua khảo 

sát về chất lượng giảng dạy của giáo viên môn Lịch sử, gắn kết quả học tập của học 

sinh với việc đánh giá giáo viên trực tiếp giảng dạy và Tổ trưởng chuyên môn thông 

qua thi đua khen thưởng năm học; gắn giữa chất lượng dạy học nói chung, chất lượng 
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môn Lịch sử nói riêng với thi đua khen thưởng đơn vị hàng năm. Chấn chỉnh và có 

biện pháp xử lý, bố trí làm công tác khác đối với cán bộ quản lý, giáo viên thiếu tinh 

thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện và giảng dạy không đảm bảo chất lượng 

môn Lịch sử ở trường phổ thông. 

2. Đối với các phòng GDĐT 

 - Chỉ đạo và quản lý các trường tiểu học, trường trung học cơ sở về tổ chức dạy 

học môn Lịch sử trong đó chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường nguồn 

học liệu mở, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để giúp học sinh yêu thích 

hứng thú với bộ môn. Tuyệt đối nghiêm cấm tổ chức dạy học môn Lịch sử bằng hình 

thức đọc chép, ghi chép, chiếu chép. 

- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp nâng 

cao chất lượng dạy học môn Lịch sử ở cấp Tiểu học và cấp THCS từ năm học 2022-

2023 để bảo đảm tính hệ thống, nền tảng và liên thông của môn học Lịch sử từ bậc học 

thấp đến bậc học cao.  

3. Đối với bộ phận Giáo dục trung học, Sở GDĐT 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đổi mới công tác quản lý dạy và học môn Lịch sử 

trong nhà trường; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với 

Chương trình GDPT mới và kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT. 

- Hướng dẫn tổ chức dạy học gắn liền với thực tiễn; tăng cường các hoạt động 

giáo dục trải nghiệm môn học: dạy học tại nơi có di tích lịch sử, di sản văn hóa, tại các 

Bảo tàng,... Tham mưu việc tổ chức cho giáo viên Lịch sử thăm quan các di tích lịch sử 

trong tỉnh và ngoài tỉnh để hoạt động dạy học sát thực tế. 

- Nghiên cứu tổ chức các cuộc thi, hội thi liên quan đến môn Lịch sử gắn với 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 

3/8/2022 về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong CTGDPT ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các đơn vị trong việc xây dựng 

và thực hiện kế hoạch dạy học môn Lịch sử, từ đó kịp thời tư vấn các nhà trường có 

những điều chỉnh phù hợp. 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Phòng GDĐT huyện, thành phố; 

các trường THPT, trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp tỉnh tổ chức triển 

khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Nếu có vấn đề chưa rõ hoặc cần tư vấn trong 

quá trình thực hiện, các đơn vị phản ánh về Sở GDĐT (Qua bộ phận GDTrH, phòng 

Nghiệp vụ Dạy và học, số điện thoại: 3921607 hoặc 3831.848) để được hướng dẫn 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ và các Phó GĐ Sở; 

- Các Phòng chức năng thuộc Sở; 

- Các phòng GDĐT huyện, thành phố;  

- Các trường THPT, trung tâm GDTX-HN tỉnh;   

- Web Sở GDĐT;                                   

- Lưu: VP, NVDH (05 bản). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Nguyễn Anh Linh 
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