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  : 1412/SGDĐT-NV1 
V/v tổ chức tập huấn triển khai thực hiện 

Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong nhà 

trường” cho giáo viên  dạy môn Giáo dục 

công dân kh i THC  và THPT năm 2019.  

 

         Đồng Nai  ng    09    ng  5 năm  2019 

 

 Kính gửi:  

- Các trường Trung học phổ thông; 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; 

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Thực hiện Kế hoạch s  205/KH-SGDĐT ngày 22 tháng 1 năm 2019 của  ở Giáo dục và 

Đào Tạo (GD&ĐT), về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “ Nâng cao chất lượng công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm 2019 trong ngành Giáo dục và Đào tạo của 

 ở GD&ĐT Đồng Nai;  ở GD&ĐT tổ chức tập huấn cho giáo viên môn Giáo dục công dân 

kh i THC  và THPT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường như sau: 

1.  ụ  đí   

- Triển khai thực hiện Đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong nhà trường” năm 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đ i với các kh i 

THCS và THPT; 

- Giúp giáo viên  dạy môn Giáo dục công dân kh i THCS và THPT xác định được các 

nội dung giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức liêm chính cần tích hợp vào chương trình 

môn Giáo dục công dân kh i THCS và THPT. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật và giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh kh i THCS và THPT. 

- Trang bị cho giáo viên môn Giáo dục công dân kh i THC  và THPT các kiến thức và 

kỹ năng cần thiết về các phương pháp và hình thức dạy học trải nghiệm áp dụng trong dạy học 

môn Giáo dục công dân và trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và giáo dục 

đạo đức liêm chính cho học sinh. 

2.   ời gia  và địa điểm 

- Thời gian và địa điểm tổ chức tập huấn cụ thể như sau: 

TT  ụm   uyê  mô    ời gia   ịa điểm 

1 
 Huyện Định Quán, Th ng 

Nhất, Tân Phú, Trảng Bom 

 Khai mạc lúc 8 giờ ngày    

20 - 21/5/2019 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

tỉnh, thành ph  Biên Hòa 

2 

Thành ph  Biên Hòa, huyện 

Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch và 

Long Thành 

Khai mạc lúc 8 giờ ngày 

21 -22/5/2019 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

tỉnh, thành ph  Biên Hòa 

3 
Thị xã Long Khánh, huyện 

Xuân Lộc, Cẩm Mỹ 

Khai mạc lúc 8 giờ ngày 

22 - 23/5/2019 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

tỉnh, thành ph  Biên Hòa 

 

3.   à     ầ  t am    t    uấ  

- Lãnh đạo  ở GD&ĐT, lãnh đạo và chuyên viên phòng Nghiệp vụ 1; 

- Tất cả giáo viên dạy môn Giáo dục công dân của các trường THCS và THPT, trên địa 

bàn tỉnh tham gia tập huấn theo thời gian và địa điểm đã được th ng nhất theo cụm ở mục 2. 

4.   i  u g t    uấ  

- Th ng nhất các nội dung giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức liêm chính cần tích 

hợp vào chương trình môn Giáo dục công dân kh i THCS và THPT. 



- Tập huấn cho giáo viên môn Giáo dục công dân kh i THC  và THPT các kiến thức và 

kỹ năng cần thiết về các phương pháp và hình thức dạy học trải nghiệm để áp dụng trong dạy 

học môn Giáo dục công dân và trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và giáo 

dục đạo đức liêm chính cho học sinh. 

- Giáo viên thực hành soạn giảng một kế hoạch dạy học của một bài học hoặc một chuyên 

đề trong chương trình môn Giáo dục công dân kh i THC  và THPT có tích hợp các nội dung 

giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức liêm chính. Trong kế hoạch dạy học có áp dụng một s  

phương pháp và hình thức dạy học trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 

5.  ổ   ứ  t     iệ  

-  Phòng Nghiệp vụ 1  ở GD&ĐT xây dựng kế hoạch thực hiện tập huấn, tổ chức thực 

hiện, hỗ trợ công tác tổ chức tập huấn tại các cụm. Chuẩn bị tài liệu, nước u ng, văn phòng 

phẩm và các thiết bị cần thiết cho công tác tập huấn tại các cụm. 

-  Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cần 

thiết phục vụ tổ chức tập huấn. 

-  Các trường THC   và THPT cử tất cả giáo viên dạy môn Giáo dục công dân của đơn vị 

tham gia tập huấn. Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã Long Khánh, thành ph  Biên Hòa lập 

danh sách giáo viên tham gia tập huấn của các trường THC  trực thuộc gửi về  ở GD&ĐT 

theo địa chỉ thư điện tử: xuantiep.gdtrh@dongnai.edu.vn trước ngày 16/05/2019.  

- Giáo viên tham gia tập huấn mang theo máy tính xách tay và sách giáo khoa môn Giáo 

dục công dân 02 bậc học THC  và THPT để thực hiện thực hành soạn giảng theo yêu cầu của 

đợt tập huấn. 

-  au đợt tập huấn các tổ/nhóm chuyên môn môn Giáo dục công dân của các đơn vị 

trường THC  và THPT phải xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện giáo dục pháp luật và 

giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh cho năm học 2019-2020 và những năm học tiếp 

theo.  

6. Ki     í t     iệ  

-  ở GD&ĐT chi trả kinh phí cho báo cáo viên cấp tỉnh, tài liệu, nước u ng và văn phòng 

phẩm cho các đại biểu tham dự tập huấn, hỗ trợ tiền điện nước và phục vụ cho các đơn vị được 

chọn làm địa điểm tập huấn.  

- Các đơn vị cấp kinh phí đi lại và công tác phí cho cán bộ giáo viên của đơn vị tham gia 

tập huấn theo quy định hiện hành. 

Nhận được Công văn này  ở GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện. Trong quá trình tổ chức và thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ về  ở GD&ĐT 

(thông qua ông Trần Xuân Tiếp - Chuyên viên phòng Ng iệp vụ 1, điện   oại: 0986.262.537) 

để được hướng dẫn./. 
 

 

        : 
- Như trên; 

- Ban Giám đ c  ở; 

- Cổng thông tin  ở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, NV1. 
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