UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 451 /GDĐT
V/v tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ
năng sống, giáo dục lịch sử địa
phương năm học 2021-2022

TP. Bắc Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bắc Giang.
Thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy Bắc Giang về việc “Xây dựng
nếp sống văn hóa người dân thành phố Bắc Giang giai đoạn 2015 -2020 và những
năm tiếp theo”; Nhằm thực hiện tốt việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho
học sinh và Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và
khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 20212030”, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Công văn số 401/GDĐT ngày
15/9/2021 của Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang về việc thực hiện nhiệm vụ
GDCT, CTHSSV, GDTC, HĐTT, YTTH, GDQPAN năm học 2021-2022.
2. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục lịch
sử đại phương đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh,
đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; giúp tăng cường lý
tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh
niên, thiếu niên, nhi đồng.
3. Các trường MN, TH, THCS xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống
và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trình Phòng GD&ĐT thẩm định và
phê duyệt trước ngày 15/10/2021.
4. Các trường tiểu học, THCS đăng ký lịch tổ chức trải nghiệm, giáo dục
lịch sử địa phương tại Đền Xương Giang về phòng GD&ĐT (theo mẫu Driver)
trước ngày 08/10/2021.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- LĐ, CV phòng GD&ĐT (để c/đ);
- Lưu: VT.
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