
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

    BAN TUYÊN GIÁO             Khánh Hòa, ngày 06 tháng 8 năm 2018 

                        * 

           Số 1316-CV/BTGTU 

             Khảo sát một số trường học trên địa bàn tỉnh 

 

 

                        

                     Kính gửi: - Sở Giáo dục và Đào tạo, 

                                      - Trường Đại học Khánh Hòa,   

                                      - Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, 

                                      - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang,  

                              - Trường PTTH Nguyễn Trãi, thị xã Ninh Hòa,  

                                - Trường PTTH Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh.  

                                                           ----- 

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên môn Lý luận chính 

trị/Chính trị/Giáo dục công dân trong việc định hướng tư tưởng chính trị,  lý 

tưởng cách mạng và giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa cho 

học sinh, sinh viên; giáo dục học sinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức 

và phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường phổ thông theo tài liệu 

của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành khảo sát 

một số trường cao đẳng, đại học và phổ thông trung học (PTTH) trên địa bàn 

tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Thời gian  

- Trường Đại học Khánh Hòa: trong khoảng từ ngày 02/10 đến ngày 

05/10/2018 

- Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa: trong khoảng từ ngày 9/10 đến 

ngày 12/10/2018 

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang: trong khoảng từ 

ngày 16/10 đến ngày 19/10/2018 

- Trường PTTH Nguyễn Trãi (thị xã Ninh Hòa): trong khoảng từ ngày 

23/10 đến ngày 26/10/2018 

- Trường PTTH Hoàng Hoa Thám (huyện Diên Khánh): trong khoảng 

từ ngày 30/10 đến ngày 02/11/2018 
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2. Thành viên của Tổ Công tác  

- Trần Mộng Điệp, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng; 

- Huỳnh Lê Thị Xuân Phương, Trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ phó; 

- Phan Thị Hòa Bình, Trưởng phòng Lịch sử, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

Thành viên; 

- Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên; 

- Lê Thị Hải Vân, Phó Trưởng phòng Khoa Giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy, Thành viên; 

- Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, Thành viên. 

- Mời 01 đồng chí lãnh đạo Phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và 

Đào tạo.  

3.  Thời gian, nội dung, cách thức tiến hành 

3.1- Thời gian:  01 buổi.  

3.2- Nội dung  

a) Dự giờ môn Lý luận chính trị/Chính trị/Giáo dục công dân và tiết 

sinh hoạt ngoài giờ 

- Giờ dạy chính khóa: Dự 02 tiết của 02 giảng viên  

- Sinh hoạt ngoài giờ lên lớp: Dự 01 tiết hoặc 01 chuyên đề về giáo dục 

truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho 

học sinh, sinh viên.    

- Thành phần tham dự: Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường, Tổ/nhóm 

trưởng bộ môn, thành viên Tổ Công tác của tỉnh. 

b) Xem một số hồ sơ sổ sách liên quan 

- Kế hoạch phân phối chương trình có liên quan đến các nội dung trên 

của trường, tổ chuyên môn. 

- Giáo án nội dung giảng dạy của giáo viên chọn giảng. 

c) Nhà trường báo cáo bằng văn bản các nội dung sau 

- Phân phối chương trình về giảng dạy môn Lý luận chính trị/Chính trị/ 

Giáo dục công dân và kết quả thực hiện. Việc thực hiện hồ sơ sổ sách giảng 

dạy môn Lý luận chính trị/Chính trị/Giáo dục công dân.   
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- Đánh giá việc giảng dạy môn Lý luận chính trị/Chính trị/Giáo dục 

công dân gắn liên hệ tình hình thực tiễn của trường, địa phương. Việc tổ 

chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên. Nêu nhận xét, đề  xuất, kiến 

nghị về các nội dung liên quan. 

+ Thời gian làm việc:  90 phút  

+ Thành phần tham dự làm việc: Ban Giám hiệu, Tổ trưởng bộ môn liên 

quan, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và thành viên của Tổ Công tác tỉnh.  

3.3- Cách thức tiến hành 

- Thành viên Tổ Công tác sẽ dự giờ môn Lý luận chính trị/Chính 

trị/Giáo dục công dân và tiết sinh hoạt ngoài giờ, trong đó tập trung đánh giá 

việc định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức, lý tưởng cách mạng trong bài 

giảng và giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống văn hóa cho học sinh, sinh viên; có liên hệ tình hình thực tiễn của 

trường học, địa phương. 

- Sau khi dự giờ sẽ tiến hành họp với Nhà trường: đánh giá, nhận xét 

các tiết dự giờ và nghe Nhà trường báo cáo thực hiện các nội dung theo 

khoản c Mục 3.  

Báo cáo thực hiện và lịch cụ thể của các trường gửi về Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy (số 06 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nha Trang) bằng văn bản và 

email: phongllct.tgkh@gmail.com; chậm nhất là ngày 14/9/2018. Liên hệ 

cụ thể: Đồng chí Huỳnh Lê Thị Xuân Phương, Trưởng phòng Lý luận chính 

trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Điện thoại: 0983 799 479.   

Trân trọng! 
 

                                                                             K/T TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                                                                PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Như trên, 

- Đ/c Trưởng ban (báo cáo), 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, P. LLCT,  

   Khoa Giáo, Lịch sử.                                        

                                       

                                                                                      Trần Mộng Điệp 
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