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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG
VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH – NĂM HỌC 2018 - 2019
Thực hiện Hướng dẫn số 961/HD-PGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2018 V/v hướng
dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh năm học 2018 –
2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí;
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường tiểu học Yên
Thanh;
Trường Tiểu học Yên Thanh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục
chính trị, tư tưởng và công tác học sinh năm học 2018 - 2019 như sau :
A. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về GDĐT mà
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV đã đề ra gắn với việc thực hiện Chương
trình hành động số 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ngày 5/3/2014 về thực hiện Nghị
quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII;
Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa
giáo dục phổ thông.
2. Thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng
môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối
nước, phòng chống bạo lực học đường và phòng chống xâm hại trẻ em. Tiếp tục nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng
sống, ứng xử văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.
3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên làm
công tác Đoàn, Đội, Hội trong nhà trường và các chế độ, chính sách đối với học sinh theo
quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ HS trong học tập và rèn
luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong nhà trường.
4. Ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy định về chức năng nhiệm vụ, nâng cao
năng lực đội ngũ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh. Quan
tâm, tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong nhà trường làm công tác giáo dục chính trị, tư
tưởng và công tác học sinh.
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
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1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh, thành phố, địa phương và của
ngành giáo dục đối với học sinh. Tổ chức tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ đến
cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh trong nhà trường về
Luật an ninh mạng; Thông tin đúng về mục đích, ý nghĩa, chủ trương của Đảng, Nhà
nước trong việc thảo luận, tiếp thu ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật đơn vị hành
chính kinh tế đặc biệt.
2. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 471/PGDĐT
ngày 26/4/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Kế hoạch số
7056/KH-UBND ngày 2/11/2016 của UBND Tỉnh về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên trong nhà trường và động viên tham gia tích cực Cuộc thi trực tuyến
“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
(Trang website Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn); Thực hiện dạy học tích hợp nội
dung “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho học
sinh trong nhà trường qua các môn học, bài học, chủ điểm học cho phù hợp, hiệu quả;
sử dụng có hiệu quả bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” dành
cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp; giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh
(http://www.hochiminh.vn) tới các toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
nhà trường để cùng nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.
3. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về
"Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và
công tác phát triển đảng viên trong trường học”.
4. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh, phụ huynh học sinh. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương
định hướng, phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến cán
bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; không để học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào
các tổ chức hội, nhóm, các tổ chức hoạt động trái pháp luật, các hoạt động chống phá
Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tổ chức các hoạt
động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với cán bộ, giáo viên và học sinh để nắm bắt tâm
tư, nguyện vọng; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho giáo viên và học sinh
1 lần/học kỳ ( Tháng 12/ 2018 và tháng 3/2019)
5. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục
chính trị, tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025 theo đúng quy
định và hướng dẫn của phòng GD&ĐT.
6. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên cốt cán về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và
công tác học sinh để tuyên truyền những nội dung về công tác giáo dục chính trị, tư
tưởng và công tác học sinh, gồm:
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- Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Phó HT nhà trường.
- Đ/c Phạm Thị Thúy – TPT Đội
- Đ/c Trần Thị Hải – Bí thư Đoàn thanh niên
Lựa chọn những cán bộ, giáo viên, học sinh có năng lực, tổ chức bồi dưỡng, đào
tạo, tập huấn, giao nhiệm vụ để tham mưu cho Ban giám hiệu và phối hợp với chuyên
môn triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, học sinh của
nhà trường.
7. Tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo; hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ để
nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo của Ban giám hiệu, các bộ phận phụ trách công tác
chính trị, tư tưởng và công tác học sinh tại nhà trường.
II. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Ngị quyết số 1510/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt đề án “tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối
sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020” và Chỉ
thị số 11-CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy về “tăng cường giáo dục lý
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quảng Ninh
giai đoạn 2015-2020” và Kế hoạch số 614/KH-PGD&ĐT ngày 22/6/2016 của Phòng
GDĐT về triển khai Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017
của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh. Kiện toàn bộ phận tổ tư
vấn tâm lý cho học sinh trong nhà trường, bố trí cán bộ, phân công giáo viên phụ trách
làm công tác tư vấn tâm lý. Xây dựng hệ thống các qui định, nội qui, hướng dẫn và quản
lý tốt hồ sơ hoạt động của bộ phận tư vấn tâm lý nhà trường. Đa dạng hóa nội dung, xây
dựng và nhân rộng mô hình tư vấn tâm lý nhằm triển khai có hiệu quả công tác của tổ tư
vấn tâm lý. Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn về công tác tư
vấn tâm lý cho học sinh do Sở GDĐT và phòng GDĐT tổ chức.
- Tăng cường kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong nhà trường, tạo môi trường để học
sinh tự rèn luyện, phấn đấu. Duy trì hát Quốc ca trong Lễ chào cờ đầu tuần,.
- Chỉ đạo, hướng dẫn học sinh các khối lớp trong toàn nhà trường tham gia trực nhật
lớp hàng ngày, hàng tuần, tích cực tham gia lao động để làm đẹp cảnh quan, khuôn viên
nhà trường, giữ vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh...thường xuyên trong năm học. Giáo dục
học sinh biết lao động, yêu lao động, tích cực lao động.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày
18/10/2017 về quy định tổ chức các hoạt động văn hóa của học sinh trong nhà trường:
+ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vào các ngày lễ lớn trong năm ...nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng,
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
+ Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả giá sách lưu động tại các lớp học, ...nhằm
tạo điều kiện cho học sinh đọc sách, say mê, yêu quý sách, giữ gìn sách.
- Tiếp tục duy trì và phát huy các hoạt động, các nội dung về xây dựng trường học
thân thiện – học sinh tích cực. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, Nhà bia ghi tên các anh
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hùng liệt sĩ phường Yên Thanh tổ chức thăm tặng quà cho bà mẹ liệt sỹ và gia đình có
công với cách mạng phường Yên Thanh ....nhằm giáo dục ý thức, lòng kính trọng , biết
ơn những người có công.
- Phát huy hiệu quả các hoạt động của Đoàn, Đội, trong nhà trường. Tổ chức các
hoạt động ngoại khóa phù hợp với học sinh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
Trong năm học 2018-2019 nhà trường dự kiến tổ chức các hoạt động ngoại khóa cụ thể
như sau:
+ Tổ chức cho học sinh khối lớp 4.5 tham quan chợ cảnh Uông Bí ( Tháng 9/2018)
+ Tổ chức tham gia tuần lễ học tập suốt đời tại Thư viện thành phố (Tháng 10/2018)
+ Tổ chức giao luu văn nghệ ( tháng 11/2018)
+ Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội 22/12
+ Ngày Hội thiếu nhi vui khỏe (Tháng 3/2019)
+ Ngày hội văn hóa đọc ( Tháng 4/2019)
+ Ngoại khóa Hội thi kể chuyện Bác Hồ ( tháng 5/ 2019)
- Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần nhằm tuyên truyền về
giáo dục, phổ biến pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn
xã hội, phòng, chống xâm hại trẻ em, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng và khai
thác các thông tin trên mạng xã hội, Internet một cách hiệu quả, thông tin tuyên truyền về
biển, đảo Việt Nam, phòng, chống bạo lực học đường... Nhà trường thực hiện mỗi một
tuần 1 lớp đảm nhận tuyên truyền bằng hình thúc tiểu phẩm, kể chuyện, đọc thơ......
- Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác
giáo dục, quản lý học sinh
2. Tổ chức triển khai thực hiện theo Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường
học” ( sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) và tiếp tục thực hiện Công văn số
379/SGD&ĐT-CTTT ngày 17/2/2017 của Sở GD ĐT về đẩy mạnh xây dựng môi
trường văn hóa trong trường học.
- Xây dựng, hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử “ Tự hào là công
dân thành phố Uông Bí” trong toàn thể nhà trường.
- Xây dựng và sử dụng các khẩu hiệu ngắn gọn, phù hợp, mang tính giáo dục, tính
thẩm mỹ trong khuôn viên nhà trường để hỗ trợ giáo dục học sinh.
3. Triển khai, thực hiện nghiêm túc Chương trình số 10- CTPH/TĐTN-PGDĐ ngày
27/8/2018 về chương trình phối hợp công tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố
Uông Bí và Phòng GDĐT năm học 2018 - 2019; Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính
sách đối với cán bộ Đoàn TNCSHCM. Tổng phụ trách Đội.
4. Tăng cường công tác tổ chức, quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giá
trị sống cho học sinh theo thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ
GD&ĐT ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo
dục ngoài giờ chính khóa.
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- Tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ,
giáo viên giảng dạy môn Đạo đức, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, Tổng phụ trách
Đội, giáo viên làm công tác Đoàn, giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường.
- Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua việc tiếp tục nâng cao
chất lượng dạy môn Đạo đức và tích hợp, lồng ghép vào các môn học liên quan, các hoạt
động ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và các hoạt động giáo dục
khác, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nội dung giáo dục dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với lứa
tuổi.
- Lựa chọn nội dung giáo dục kỹ năng sống phù hợp với tâm sinh lý nứa tuổi học
sinh, tập trung vào một số kỹ năng cần thiết, quan trọng như: kỹ năng ứng phó với các
tình huống nguy hiểm, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, phòng chống xâm
hại tình dục trẻ em, kỹ năng sử dụng mạng Internet...
5. Phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong giáo
viên, học sinh, phong trào thi đua đổi mới – sáng tạo trong dạy và học. Đẩy mạnh công
tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh và nhân rộng các tấm gương giáo viên, học
sinh tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, trong tham gia các công tác, hoạt động;
nhữnghọc sinh vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
III. Công tác học sinh.
1. Tăng cường các biện pháp phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng
chống âm mưu kích động, lôi kéo HS tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh
hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số
551 /KH-SGD&ĐT ngày 08/3/2017 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp
phòng, chống bạo lực học đường và đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục. Kế hoạch
số 942a/KH-PGD&ĐT ngày 14/9/2018 của phòng GD&ĐT về việc triển khai chương
trình hành động phòng, chống bạo lực học đường Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố
Uông Bí giai đoạn 2018 – 2021. Tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục và
phối hợp ngăn chặn hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học.
Chủ động đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo xây dựng trường học an
toàn, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học.
2. Tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong nhà trường:
- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 337a/KH-PGD&ĐT ngày 23/3/2018 của
Phòng GD&ĐT Uông Bí về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông
trong trường học năm 2018.
- Tổ chức kí cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông giữa nhà
trường, gia đình và học sinh.
- Triển khai hiệu quả bộ tài liệu ATGT từ lớp 1 đến lớp 5 vào các tiết sinh hoạt, bộ
tài liệu “Văn hóa giao thông” các khối lớp.. Xây dựng đội tuyên truyền ATGT trong các
khối lớp.... hình thành văn hóa tham gia giao thông cho học sinh, chủ động nhắc nhở học
sinh về ý thức tham gia giao thông trước các ngày lễ lớn và các dịp đặc biệt có mật độ
phương tiện giao thông đông.
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- Triển khai và thực hiện nghiêm túc quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với
người tham gia giao thông.
- Tổ chức các buổi phát thanh măng non tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ,
đường sắt, đường thủy cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học
sinh trong nhà trường.
- Phát động tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường
tham gia tích cực các cuộc thi về an toàn giao thông.
- Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động mô hình Đội tuyên truyền ATGT các lớp.
Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền trong các tiết sinh hoạt..
- Đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường , đặc
biệt là học sinh khi đến trường, các giờ ra chơi, tan học....Nghiêm cấm các loại phương
tiện giao thông lưu thông trong sân trường vào các thời điểm quan trọng. Tăng cường vai
trò, trách nhiệm của bảo vệ trong việc quản lý, bao quát, hướng dẫn các phương tiện
tham gia giao thông trong khuôn viên nhà trường.
3. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự; phòng, chống các tệ nạn xã hội,
phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh:
- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch số 877/KH-PGD&ĐT ngày
21/8/2018 của Phòng GD&ĐT về thực hiện triển khai đề án “Tăng cường năng lực
phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”; Kế hoạch số 922/KH-PGD&ĐT
ngày 10/9/2018 của phòng GD&ĐT về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng,
chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm học 2018 – 2019; Công văn số 422/PGD&ĐT ngày
12/4/2018 về việc thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác
phòng, chống TNXH và đuối nước trẻ em năm 2018; Kế hoạch số 101/KH-THLL ngày
20/9/2018 về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã
hội năm học 2018 – 2019
- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn tại nhà trường và tại địa phương.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công
tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học theo các văn bản chỉ đạo cấp trên.
- Nâng cao chất lượng công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trong nhà trường
(Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động giáo dục pháp
luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm trong thiếu niên, học sinh đặc biệt
là thời gian đầu năm học, trước kỳ nghỉ tết, nghỉ hè và tháng cao điểm hưởng ứng Ngày
toàn dân phòng chống ma tuý ngày 26/6/2019.
- Tiếp tục thực hiện quy định về xây dựng trường học “An toàn về an ninh trật tự”
theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an và Công văn số
1185/SGDĐT ngày 27/5/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về quy trình thủ
tục, trình, xét duyệt và công nhận trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.
4. Tích cực triển khai các hoạt động giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động
ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa cho học sinh, qua các nội dung tích hợp trong
nội dung các môn học.
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5. Tăng cường công tác quản lý HS bán trú, ngoại trú trong nhà trường theo quy
định của pháp luật hiện hành và của Bộ GD&ĐT.
6. Thực hiêṇ có hiệu quả các chế độ, chiń h sách của Nhà nước liên quan đến HS.
7. Triển khai nghiêm túc Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và
phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLTBGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/05/2016 về việc hướng dẫn thực hiện
giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
trong các cơ sở giáo dục và Kế hoạch số 1699/KH-SGDĐT ngày 06/7/2017 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống
bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh từ năm 2017 đến năm 2020.
C. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác giáo dục chính tri, tư tưởng.
- Mỗi CBGV có kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh.
- Thực hiện dạy đủ 9 bài trong bộ tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo
đức lối sống ở các khối 2,3,4,5.
- Giao cho các tổ CM, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhân viên trẻ để Chi bộ
Đảng mỗi năm phát triển 1-2 đảng viên.
- Chỉ đạo động viên cán bộ, giáo viên và HS tích cực tham gia Cuộc thi trực
tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần
2019 (Trang website Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn); giao cho đồng chí Đinh
Mạnh Linh – GV tin học phụ trách hướng dẫn GV truy cập.
2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.
- Thành lập tổ tư vấn tâm lý và tổ chức hoạt động có hiệu quả.
- Tổng phụ trách Đội xây dựng kế hoạch chỉ đạo Liên đội thực hiện triển khai
các chương trình hoạt động của Đội. Xây dựng nề nếp hoạt động Đoàn – Đội trong
nhà trường. Thành lập các đội cờ đỏ, đội tuyên truyềnATGT, đội tuyên truyền viên
măng non. Liên Đội xấy dựng lịch phát thanh măng non theo chủ đề trong từng
tuần, tháng.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên phường Yên Thanh, công an phường Yên Thanh
để cùng quản lý giáo dục học sinh.
- Tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục kĩ năng sống, an toàn giao thông,
phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, tuyên truyền danh thắng Yên Tử ...
vào các môn học, tiết học cụ thể như các môn Đạo đức, TNXH, Tiếng Việt, các tiết
hoạt động tập... Yêu cầu các giáo viên có kế hoạch cụ thể và chủ động lồng ghép
các nội dung trên vào các tiết học bằng nhiều hình thức để đạt hiệu quả thiết thực.
- Nhà trường phối hợp với Liên Đội tổ chức các Hội thi như: Tìm hiểu về
ATGT, tuyên truyền Danh thắng Yên Tử, tuyên truyền phòng chống tai nạn
thương tích, chống HIV/AIDS và chống tệ nạn ma túy...Ngoài ra phối hợp với các
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đoàn thể địa phương, CMHS tổ chức các buổi tuyên truyền, ngoại khóa, trải
nghiệm dã ngoại ...qua đó giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh.
- Hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa bằng pano và treo trong khuôn viên
nhà trường.
- Thực hiện nghiêm túc bộ qui tắc ứng xử “Tự hào là công dân thành phố Uông
Bí”.
- Duy trì giá sách lưu động để tạo điều kiện cho HS được tham gia đọc.
- Tổ chức các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa giúp đỡ các gia đình có công với
cách mạng, xây dựng quỹ Áo ấm tặng bà vào dịp 22/12
- Tổ chức cho HS khối 4,5 chăm sóc nhà Bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ
phường Yên Thanh vào các ngày lễ lơn.
3. Công tác học sinh:
- Phối kết hợp với công an phường Yên Thanh, Đoàn thanh niên phường Yên
Thanh trong việc đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, phòng chống tai nạn thương tích,
cấm các hiện tượng bán hàng quán không đảm bảo vệ sinh trước cổng trường. Đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho sức khỏe và tính mạng của học sinh.
- Nhà trường tổ chức cho GV, học sinh và phụ huynh kí cam kết về việc tăng
cường công tác quản lý học sinh, ký cam kết ATGT.
- Tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục kĩ năng sống, an toàn giao thông
lồng ghép giáo dục ATGT vào các tiết học. Dạy đủ các bài ATGT và 9 bài bộ sách
văn hóa giao thông trong nhà nhà trường từ lớp 1 đến lớp 5.
- Đảm bảo trường đạt tiêu chuẩn vệ sinh trường học, đặc biệt là trường xanh,
sạch, đẹp và an toàn. Chú trọng đảm bảo đủ nước uống, nước sinh hoạt và các công
trình vệ sinh trong trường học.
- Thành lập các đội tuyên truyền ATGT từ lớp 3 trở lên, mỗi tháng có 1 sản
phẩm nộp về nhà trường để chấm điểm ( tháng 9,10,11).
- Phối hợp với Đoàn thanh niên, công an phường Liên đội tổ chức tuyên
truyền về phòng chống tội pham, tệ nan ma túy mại dâm, xâm hại tình dục, bạo lực
học đường ... dưới nhiều hình thức phong phú như tọa đàm, ngoại khóa..
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập ban chỉ đạo:
- Trưởng ban chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoa – P. Hiệu trưởng
- Phó ban chỉ đạo: Đ/c Trần Thị Hải – Bí thư đoàn thanh niên
- Các ủy viên:
+ Đ/c Phạm Thị Thúy - Tổng phụ trách Đội
+ Đ/c Đặng Thị Thanh Bình - Tổ trưởng tổ 1
+ Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thuý - Tổ trưởng tổ 2,3
+ Đ/c Trần Thu Trang - Tổ trưởng tổ 4,5
+ Đ/c Phạm Thanh Thiên - GV dạy thể dục
+ Đ/c Nguyễn Trọng Đại - GV mỹ thuật
+ Đ/c Nuyễn Thị Kim Hiếu - GV Âm nhạc
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+ Đ/c Phạm Thị Tân - Nhân viên y tế
+ Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Kế toán
+ Đ/c Lâm Tước Công - Bảo vệ
2. Phân công nhiệm vụ:
- Đ/c Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban xây dựng kế hoạch, chỉ đạo điều hành
thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2018-2019
. - Đ/c Trần Thị Hải - Phó ban: Kiểm tra giám sát các bộ phận thực hiện,
tổng hợp báo cáo theo định kỳ, đột xuất...
- Đ/c Phạm Thị Thúy – TPT phối hợp với trong việc tổ chức thực hiện các
hoạt động tập thể, ngoại khóa, quản lý học sinh. Chỉ đạo Liên Đội thực hiện nhiệm
vụ theo kế hoạch. Thành lập các Đội cờ đỏ, tuyên truyền viên ATGT, cộng tác viên
thư viện và chỉ đạo hoạt động có hiệu quả.
- Đ/c Phạm Thanh Thiên - Phụ trách công tác giáo dục thể chất, thể dục thể
thao trong nhà trường. Phối hợp với TPT tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải
nghiệm, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giờ ra chơi, phối hợp với Đoàn thanh
niên, công an phường Yên Thanh trong việc hướng dẫn đưa học sinh qua đường
cao tốc an toàn và tránh ùn tách giao thông trước cổng trường.
- Đ/c Tân - Nhân viên y tế: Phụ trách công tác y tế trường học, phối hợp với
y tế phường Yên Thanh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Tổ chức các
đợt tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đảm bảo chế độ báo cáo công tác y tế
theo đúng quy định.
- Đ/c Nguyễn Trọng Đại - GV mỹ thuật chịu trách nhiệm trang trí, maket
cho các Hội thi, các buổi hoạt động ngoại khóa, tuyên truyên....
- Đ/c Vũ Thị Thu Cúc - GV âm nhạc: phụ trách phần nhạc, băng đĩa các tiết
mục văn nghệ phục vụ các Hội thi, các hoạt động ....
- Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Kế toán: Có trách nhiệm tham mưu với hiệu
trưởng dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động.
- Đ/c Lâm Tước Công - Nhân viên bảo vệ: chỉ đạo tổ bảo vệ đảm bảo an
ninh trật tự trong trường học, đảm bảo an ninh trong suốt quá trình diễn ra các hoạt
động, hội thi... trong nhà trường.
Các đ/c ủy viên là tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm phối hợp với Ban
chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các bộ phận của khối mình phụ trách thực hiện theo
đúng kế hoạch.
3. Chế độ báo cáo
3.1. Báo cáo Phòng GD&ĐT:
- Báo cáo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học
sinh đầu năm học 2018-2019 trước ngày 01/10/2018.
- Báo cáo sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng và công
tác HS năm học 2018 – 2019 học kỳ I, gửi trước ngày 05/01/2019; Báo cáo tổng kết gửi
trước ngày 5/6/2019.
- Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).
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- Báo cáo thường xuyên hàng tháng theo mẫu quy định trên Google drive.
3.2. Báo cáo về BCĐ trường
- Báo cáo kịp thời Ban chỉ đạo trường các vụ việc xảy ra
- Báo cáo định kỳ trong các buổi họp hội đồng.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng
và công tác học sinh năm học 2018 - 2019 của trường Tiểu học Yên Thanh. Đề
nghị các bộ phận thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch trên, nếu có vướng mắc
trong quá trình thực hiện cần báo cáo kịp thời với BCĐ để giải quyết./.
Nơi nhận:
- PGD&ĐT; HT (b/c);
- TCM, TPT, Đoàn TN, Đội (t/h);
- Cổng TTĐT trường;
- Lưu: VT.

DUYỆT KẾ HOẠCH
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Huyền
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NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hoa

