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Mẫu 1 
14/2014/TT-BKHCN 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật nhà nước, 

đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây) 

      Hải Dương, ngày 30 tháng  06  năm 2016 

 

PHIẾU THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH 
SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1 Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu, biên soạn tài liệu và hướng dẫn giảng dạy Ngữ văn địa 
phương phục vụ trong các trường Trung học cơ sở tỉnh Hải Dương. 

2 Cấp quản lý nhiệm vụ:  � Quốc gia � Bộ ⌧ Tỉnh � Cơ sở 

3 Mức độ bảo mật:  ⌧ Bình 

thường 

� Mật � Tối mật � Tuyệt mật 

4 Mã số nhiệm vụ (nếu có):  

5 Tên tổ chức chủ trì: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TỈNH HẢI DƯƠNG 
Họ và tên thủ trưởng: Vũ Văn Lương 

Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: số 94 Quang Trung, TP. Hải Dương 

Điện thoại: 03203 852227 

Website:  

 

 

Tỉnh/thành phố: Hải Dương 

Fax: 03203 859738 

 

 

 

6 Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương 

7 Chủ nhiệm nhiệm vụ:  

Họ và tên: Nguyễn Thị Tiến 

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Đơn vị công tác: Sở Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 0979622888 

E-mail:  

 

Giới tính:Nữ 

Chức danh khoa học:  
 

 

Fax: 

8 Danh sách cá nhân tham gia đề án (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị): 
ThS. Nguyễn Thị Tiến 

ThS. Nguyễn Thị Thu Thanh 

CN. Vũ Văn Lương 

ThS. Nguyễn Thị Hiền 

ThS. Đinh Quốc Khánh 

CN. Nguyễn Văn Thụy 

9 Mục tiêu nghiên cứu: 
- Nghiên cứu, biên soạn tài liệu và hướng dẫn giảng dạy Ngữ văn địa phương phục vụ 

dạy học trong các trường THCS tỉnh Hải Dương sẽ góp phần thực hiện nội dung, 

chương trình giảng dạy bộ môn Ngữ văn THCS nói chung, Ngữ văn địa phương nói 

riêng theo sự chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo 

- Tạo sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện các chương trình giáo dục 

địa phương trong toàn tỉnh, làm tiền đề vững chắc để học sinh tiếp tục học tập chương 

trình Ngữ văn THPT 

- Góp phần thiết thực trong việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng đạo đức, 

khơi gợi niềm tự hào về những giá trị truyền thống văn học của quê hương Hải Dương 

10 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính trong năm 2016: 
- Tổ chức dạy, dự giờ, đánh giá góp ý các tiết dạy thực nghiệm và đối chứng 
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+ Quy mô dạy thực nghiệm: dạy tại 12 trường THCS 

+ Địa điểm dạy thực nghiệm: tại 12 huyện/TP 

- Khảo sát sau khi dạy thực nghiệm và đối chứng 

+ Đối tượng: cán bộ phòng Giáo dục và đào tạo, trưởng THCS, giáo viên và học sinh 

THCS 

+ Quy mô: 1530 người 

- Hoàn thiện tài liệu dạy học và hướng dẫn giảng dạy Ngữ văn địa phương trong trường 

THCS 

- Xuất bản, ban hành tài liệu dạy học và hướng dẫn giảng dạy Ngữ văn tỉnh Hải Dương 

- Đề xuất các biện pháp áp dụng, thực hiện 

11 Lĩnh vực nghiên cứu(3)
: Khoa học Xã hội 

12 Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ(4): 
-  Góp phần trong việc lựa chọn, hệ thống hóa tri thức về Tiếng việt, văn học của tỉnh Hải 

Dương bám sát kiến thức Tiếng việt và văn học dân tộc qua các thời kỳ được xác định trong 

chương trình, mục tiêu giáo dục bộ môn của Bộ GD&ĐT 

- Hình thành tư tưởng, động cơ học tập, ý thức trách nhiệm, bồi dưỡng tình yêu Tiếng việt 

và đời sống tâm hồn, tinh thần phong phú đa dạng của học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế 

nhà trường THCS, tạo tiền đề cho việc học tập, rèn luyện ở cấp THPT, góp phần giữ gìn và phát 

huy những giá trị tinh thần tốt đẹp của quê hương và dân tộc, thiết thực xây dựng và phát triển 

kinh tế xã hội. 

13 Phương pháp thực hiện: 
- Phương pháp nghiên cứu lý luận 

- Phương pháp khảo sát thực tiễn 

- Phương pháp chuyên gia 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

14 Sản phẩm khoa học dự kiến 
Báo cáo chuyên đề 

Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá thực trạng dạy học Ngữ văn địa phương trong trường THCS 

tỉnh Hải Dương 

Cuốn tài liệu dạy học và hướng dẫn giảng dạy ngữ văn tỉnh Hải Dương 

Tập giáo án tham khảo 

15 Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:  

Các phòng ban chuyên môn của Sở GD&ĐT 

Các giáo viên dạy môn Ngữ văn tại các trường THPT 

16 Thời gian thực hiện: 2016 

17 Kinh phí được phê duyệt:  Tổng kinh phí: 694.000.000 đ 

- Kinh phí năm 2015: 152.000.000 đồng 

- Kinh phí năm 2016: 542.000.000 đồng 

18 Quyết định phê duyệt: số 235/QĐ-UBND  ngày 19 tháng 01 năm 2016 

19 Hợp đồng thực hiện: số 21/2016/HĐ-NN ngày 22/ 01/ 2016 

 

  

 

                                                 
 

 


