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Tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử ở trường THPT 
 

 

 

Trên cơ sở kết quả điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 

2022 môn Lịch sử, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế 

hoạch Tổ chức Hội nghị nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học 

môn Lịch sử ở trường THPT, cụ thể như sau:  

1. Mục đích 

a) Đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện 

và quản lý dạy học môn Lịch sử; đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng 

dạy học môn Lịch sử và tiến tới cải thiện chất lượng kỳ thi Tốt nghiệp THPT 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 và những năm tiếp theo. 

b) Góp phần đổi mới đồng bộ hình thức, phương pháp dạy học và kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập môn Lịch sử theo định hướng phát triển năng lực học 

sinh trong các trường THPT phù hợp với kỳ thi Tốt nghiệp THPT. 

2. Nội dung 

a) Trên cơ sở số liệu thống kê kết quả thi TN THPT 03 năm học (2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023) môn Lịch sử, đối chiếu với kết quả học tập tại các 

trường THPT và kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.  

Trên cơ sở dữ liệu đã được phân tích, đánh giá  ưu điểm, hạn chế, nguyên 

nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức và quản lý dạy  học, kiểm tra, 

đánh giá tại trường (kể cả công tác phù đạo bồi dưỡng, tập huấn, ôn tập, luyện 

tập cách trình bày bài thi trắc nghiệm, bài kiểm tra định kỳ cho học sinh,…). 

b) Phân tích cấu trúc đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, đối chiếu so sánh 

với cấu trúc đề kiểm tra tại trường theo 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận 

dụng (thấp, cao); đặc biệt phân tích cấu trúc đề thi, nội dung đề thi, cách thức 

viết câu hỏi thi kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 với cách ra đề kiểm tra của 

trường. Từ đó đưa ra những nhận định về cách thức tổ chức dạy học và kiểm tra, 

đánh giá tại các trường THPT hiện nay đã đáp ứng với yêu cầu kỳ thi Tốt 

nghiệp THPT ở mức độ nào. 

c) Đánh giá việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục môn 

Lịch sử theo Công văn số 961/SGDĐT-NVDH ngày 5/5/2021 về Thông báo kết 

quả Hội thảo, tập huấn hướng dẫn 09 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 
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d) Tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và các đại biểu. Đề xuất những giải 

pháp phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng trường, của môn học để nâng 

cao chất lượng dạy học của môn Lịch sử phù hợp với đổi mới kỳ thi Tốt nghiệp 

THPT. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị 

  - Thời gian: Lúc 8 giờ, thứ Tư, ngày 10 tháng 8  năm 2022.  

  - Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, 18 Lê Hồng Phong, 

phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

4. Thành phần tham dự 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì hội nghị; 

- Đại diện lãnh đạo: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy, Hội Khuyến học tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các phòng chức năng và các 

chuyên viên có liên quan; lãnh đạo và giáo viên dạy môn Lịch sử lớp 12 các 

trường THPT, trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp tỉnh (Giao Sở 

Giáo dục và Đào tạo mời). 

5. Tổ chức thực hiện: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các 

cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các công việc sau đây: 

- Xây dựng báo cáo chất lượng dạy học, kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử ở 

các trường THPT; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch 

sử đáp ứng kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Đồng thời, chuẩn bị các Bài phát biểu khai 

mạc, kết luận chỉ đạo Hội nghị nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử ở 

trường THPT. 

  - Phân công chuẩn bị các tham luận trình bày tại Hội nghị. 

  - Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng 

dạy học môn Lịch sử ở trường THPT. 

         Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này./.

  

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);  

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);  

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Long Biên 
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