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V/v nâng cao chất lượng dạy học phòng
chống tham nhũng và dạy học tích hợp
nội dung học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông.
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019- 2020, nhằm tiếp tục
nâng cao chất lượng việc dạy học đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào các
môn học và dạy học tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị tiếp tục
thực hiện tốt các nội dung, cụ thể như sau:
- Tiến hành rà soát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GDĐT đã ban
hành thời gian vừa qua, từ đó chỉ đạo giáo viên, tổ chuyên môn các môn học và hoạt
động giáo dục có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc đưa nội dung
phòng chống tham nhũng vào giảng dạy ở một số môn học và hoạt động giáo dục tại
các trường trung học phổ thông (THPT) và tổ chức dạy học tích hợp nội dung học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ lớp 2 đến lớp 12.
- Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, nội dung
giảng dạy tích hợp, lồng ghép các nội dung nêu trên vào môn Giáo dục công dân
(GDCD), các môn khoa học xã hội và hoạt động giáo dục có liên quan theo
hướng chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của nhà trường, đội ngũ giáo
viên và năng lực học tập của học sinh.
- Ưu tiên bố trí các nguồn lực (kinh phí, cở sở vật chất, trang thiết bị, bố
trí giáo viên, tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, tài liệu học tập dành cho
học sinh... ) và các điều kiện khác để đảm bảo hoạt động giảng dạy được diễn ra
thuận lợi, mang lại hiệu quả giáo dục thiết thực.
- Định kỳ, Sở sẽ tiến hành thanh tra; phòng GDĐT và lãnh đạo các trường
tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, dự giờ các tiết dạy để chấn chỉnh những
hạn chế và giải quyết kịp thời các khó khăn mà giáo viên gặp phải trong quá
trình triển khai thực hiện.
- Hướng dẫn, chỉ đạo Hội đồng bộ môn các cấp xây dựng kế hoạch tổ
chức chuyên đề để tất cả giáo viên tham gia giảng dạy cùng nhau trao đổi, dự
giờ, rút kinh nghiệm.
- Từ năm học 2019- 2020, đối với cấp Tiểu học và THCS việc dạy học tích
hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các

trường cần chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch triển khai lồng ghép giảng dạy nội
dung giáo dục 05 điều Bác Hồ dạy dành cho thiếu niên và nhi đồng.
Yêu cầu Trưởng Phòng GDĐT; Hiệu trưởng các trường THPT, trường
phổ thông có nhiều cấp học triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận :
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Giám đốc ;
- Phòng GD Tiểu học, Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An
Giang

Trần Tuấn Khanh
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DANH MỤC
Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn dạy học đưa nội dung phòng chống tham
nhũng vào các môn học và dạy học tích hợp nội dung học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Kèm theo Công văn số 1570/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 04 tháng 9 năm 2019
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
I. Các văn bản của Trung ương
1. Chỉ thị số 10//CT-TTg ngày 12 thánh 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính
phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy tại
các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.
2. Công văn số 5571/BGDĐT-TTr ngày 13/8/2013 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
3. Quyết định số 4763/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2017 về việc
phê duyệt tài liệu tham khảo “Giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh trung
học phổ thông” của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
4. Công văn số 1163/TTr-NV1 ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Thanh tra
Bộ GDĐT về việc cấp phát tài liệu “Giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh
trung học phổ thông” đến các trường THPT;
5. Công văn số 2990- CV/BTGTW ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Ban
Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường phổ thông;
6. Công văn số 4634/BGDĐT-CTHSSV ngày 21 tháng 9 năm 2016 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học về
đạo đức, lối sống dành cho học sinh trong nhà trường;
II. Các văn bản của tỉnh
1. Công văn số 683/UBND-VX ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh An
Giang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
2. Công văn số 718-CV/BTGTU ngày 21/8/2017 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh trong trường phổ thông;
III. Các văn bản Sở Giáo dục và Đào tạo
1. Công văn số 1318/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2013 của Sở GDĐT về
việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
2. Công văn 1656/SGDĐT-GDTrH ngày 16/10/2013 của Sở GDĐT về
việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đưa nội
dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục và đào tạo năm học
2013-2014;
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3. Công văn số 344/SGDĐT-GDTrH ngày 17/3/2014 Sở GDĐT về việc
nhắc nhở thực hiện dạy học tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng, theo đó
hướng dẫn bổ sung địa chỉ, tên bài, nội dung tích hợp theo từng khối lớp cụ thể
để giáo viên dễ thực hiện.
4. Công văn số 1724/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 20/9/2016 Sở GDĐT
về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ;
5. Kế hoạch số 152/KH-SGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh trong trường phổ thông;
6. Công văn số 1529/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 27/9/2017 Sở GDĐT
về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ.
7. Công văn số 1468/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 27/8/2018 Sở GDĐT
về việc tiếp tục triển khai dạy học phòng chống tham nhũng và dạy học tích hợp
nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.
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