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  :  3041  /SGDĐT-NV1 
V/v  tổ chức Hội nghị chuyên đề  về 

cách thức tuyên truyền tìm hiểu về biển, 

đảo và các giá trị văn hóa - lịch sử địa 

phương  thông qua các hoạt động ngoài 

giờ lên lớp môn Lịch sử và Địa lí THCS 

và THPT năm học 2019-2020.  

 

Đồng Nai  ng      26       ng  9  năm  2019 

 

 Kính gửi  

- Các trường Trung học phổ thông trên địa bàn các huyện 

Long Thành  và Nhơn Trạch. 

- Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên các huyện Long Thành  và Nhơn Trạch; 

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo  huyện Long Thành  và 

Nhơn Trạch;  

Thực hiện Công văn s  2774/ GDĐT-NV1 ngày 04  tháng 9 năm 2019 của  ở GD&ĐT 

về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học cơ sở (THCS) năm học 2019 – 

2020; Công văn s  2753/ GDĐT-NV1 ngày 03 tháng 9 năm 2019 của  ở GD&ĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học phổ thông (THPT) năm học 2019-2020; 

 ở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị  tổ chức Hội nghị chuyên đề về cách thức 

tuyên truyền tìm hiểu về biển, đảo và các giá trị văn hóa - lịch sử địa phương  thông qua các 

hoạt động ngoài giờ lên lớp môn Lịch sử và Địa lí THC  và THPT như sau: 

1.  ụ  đí   

Tổ chức Hội nghị  chuyên đề về cách thức tuyên truyền tìm hiểu về biển, đảo và các giá 

trị văn hóa - lịch sử địa phương  thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp môn Lịch sử và Địa 

lí THCS và THPT nhằm: 

- Giúp giáo viên THC  và THPT bộ môn Lịch sử, Địa lí của các trường trên địa bàn các 

huyện Long Thành và Nhơn Trạch  được chia sẻ kinh nghiệm về cách thức tuyên truyền tìm 

hiểu về biển, đảo và các giá trị văn hóa - lịch sử địa phương  thông qua các hoạt động ngoài 

giờ lên lớp môn Lịch sử và Địa lí; 

- Thảo luận đưa ra các giải pháp để đa dạng hóa hình thức tổ chức và thực hiện  có hiệu 

quả việc tuyên truyền tìm hiểu về biển, đảo và các giá trị văn hóa - lịch sử địa phương  trong 

dạy học môn Lịch sử và Địa lí bậc THC  và THPT;  

- Th ng nhất một s  vấn đề về việc sinh hoạt chuyên môn của hai môn Lịch sử và Địa lí 

THCS và THPT; 

2.   ời gia  và địa điểm 

- Thời gian khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 17/10/2019. 

- Địa điểm tổ chức Trường THPT Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. 

3.   à     ầ  t am      i  g ị  

- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách môn Lịch sử và Địa lí phòng Nghiệp vụ 1  ở 

GD&ĐT; 

- Mỗi trường THPT trên địa bàn 02 huyện Long Thành và Nhơn Trạch cử 01 tổ trưởng/ 

nhóm trưởng chuyên môn Lịch sử  và 02 giáo viên  môn Lịch sử;  01 tổ trưởng/nhóm trưởng 

chuyên môn Địa lí và 02 giáo viên Địa lí tham dự. 



- Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện Long Thành  

và Nhơn Trạch mỗi đơn vị cử 01 giáo viên môn Lịch sử  và 01giáo viên  môn Địa lí tham dự. 

- Các trường THC  trên địa bàn 02 huyện Long Thành và Nhơn Trạch, mỗi trường cử 

01 giáo viên c t cán môn Lịch sử  và 01giáo viên  c t cán môn Địa lí tham dự. 

4.   i  u g   i  g ị 

- THPT Phước Thiền chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức cho học sinh thực hiện minh họa 

một hoạt động ngoài giờ lên lớp môn Lịch sử và Địa lí tuyên truyền tìm hiểu về biển, đảo và 

các giá trị văn hóa - lịch sử địa phương Đồng Nai;  

- Hội nghị thảo luận đưa ra các giải pháp để đa dạng hóa hình thức tổ chức và thực hiện 

có hiệu quả việc tuyên truyền tìm hiểu về biển, đảo và các giá trị văn hóa - lịch sử địa phương  

trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí bậc THC  và THPT;  

-  Bộ phận phụ trách chuyên môn môn Lịch sử và Địa lí phòng Nghiệp vụ 1  ở 

GD&ĐT  sẽ th ng nhất một s  vấn đề về việc sinh hoạt chuyên môn của  hai môn Lịch sử và 

Địa lí THC  và THPT; 

5.  ổ   ứ  t     iệ  

-  Phòng Nghiệp vụ 1  ở Giáo GD&ĐT xây dựng kế hoạch thực hiện Hội nghị; chuẩn 

bị tài liệu, nước u ng, văn phòng phẩm và các thiết bị cần thiết phục vụ cho Hội nghị. 

- Các Phòng giáo dục Các phòng Giáo dục và Đào tạo Long Thành  và Nhơn Trạch chỉ 

đạo các trường THC  trực thuộc cử giáo viên c t cán môn Lịch sử  và môn Địa lí  tham dự đầy 

đủ. 

- Trường THPT Phước Thiền chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết và phân công người  hỗ 

trợ công tác tổ chức Hội Nghị. 

- Các trường THPT và trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX  trên địa 

bàn 2 huyện Long Thành  và Nhơn Trạch. cử giáo viên hai môn Lịch sử và Địa lí của đơn 

vị mình tham dự Hội nghị đúng thành phần và đủ s  lượng theo quy định. 

- Tổ chuyên môn  ử-Địa- Công dân trường THPT Phước Thiền chuẩn bị nội dung và 

phân công người tổ chức cho học sinh thực hiện minh họa một hoạt động ngoài giờ lên lớp 

môn Lịch sử và Địa lí tuyên truyền tìm hiểu về biển, đảo và các giá trị văn hóa - lịch sử địa 

phương Đồng Nai. 

6. Ki     í t     iệ  

-  ở GD&ĐT chi trả kinh phí  photo các tài liệu, nước u ng, văn phòng phẩm cho các 

đại biểu tham dự Hội nghị. 

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

mình quản lý được cử tham gia Hội nghị 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, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ về  ở Giáo dục 

và Đào tạo (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 điện tử  ở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, NV1. 
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