
 

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG 
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ LÊ HỒ 

___________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

Số: 77/KH-THXLH 
 

Lê Hồ, ngày 19 tháng 9 năm 2018 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh  

Năm học 2018-2019 
 

Thực hiện Công văn số 566/PGDĐT-CTTT ngày 18/9/2018 của Phòng Giáo dục            
và Đào tạo Kim Bảng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công                   
tác học sinh năm học 2018-2019, trường tiểu học xã Lê Hồ xây dựng kế hoạch thực hiện                  
nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh trong năm học 2018-2019 như sau:  

A. Nhiệm vụ chung 
Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện               

Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 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. 

Thực hiện nghiêm nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi               
trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Tăng                
cường 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 đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. 

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, hướng nghiệp cho HS. Thực hiện                  
đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với HS theo quy định của pháp luật. 

B. Nhiệm vụ cụ thể 
I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
1. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính               

sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Giáo dục, đặc biệt là tổ chức tuyên truyền,                 
thông tin đúng, đầy đủ về Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua                  
ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. 

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa                
XII và Chỉ thị số  27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học              
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Kế hoạch                
số 178/KH-BGDĐT ngày 16/03/2017 của Bộ GDĐT). 

- Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí                  
Minh năm 2018 về xây dựng ý thức tôn trọng  nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời              
sống nhân dân, vận dụng cụ thể vào từng trường học. Triển khai sử dụng tài liệu tích hợp                   
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nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ và bộ tài                   
liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống ” trong hoạt động dạy, học và hoạt                   
động giáo dục ngoài giờ lên lớp từ năm học 2018-2019. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn 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” năm                 
2019 (Trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn); Giới thiệu rộng rãi trang thông tin             
về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và              
học sinh nhà trường để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác. 

3. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo               
tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (Khóa 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. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường quản                
lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025” của                  
Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

5. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong cán bộ, giáo                
viên và HS. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, giáo                   
viên, HS để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức                 
xúc nhà trường. Chủ động phát hiện và phối hợp với ngành Công an, chính quyền địa                 
phương để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến đơn vị; không                   
để kẻ xấu lợi dụng dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức hoạt động trái pháp luật                     
và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã                    
hội. 

6. Phân công cán bộ, giáo viên làm báo cáo viên, cộng tác viên về công tác giáo                  
dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh. Tạo điều kiện cán bộ phụ trách công tác giáo                    
dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống và công tác HS, giáo viên chủ nhiệm                   
lớp, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý học sinh, tổng phụ trách đội tham gia                   
các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. 

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương tiêu               
biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong                  
và ngoài nhà trường. 

Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục chính trị và                 
công tác HS trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ (http://www.moet.gov.vn), tài khoản             
Facebook của Vụ Giáo dục CT và công tác HS, SV           
(https://www.facebook.com/giaoducct.vu.9.) 

II. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống 
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số  1501/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 giai đoạn 2015-2020” (theo Quyết                
định số  410/QĐ-BGDĐT ngày 4/02/2016 của Bộ GDĐT), cụ thể: 
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- Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp của ngành Giáo dục được xác định                  
tại Quyết định số  410/QĐ-BGDĐT ngày 4/02/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Tổ chức sơ            
kết 03 năm thực hiện Quyết định số  1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính             
phủ (dự kiến tháng 10/2018). 

- Triển khai thực hiện 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 phổ thông. Thực hiện nghiêm quy                  
định về định mức giảm tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý theo                    
quy định tại Thông tư số  16/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hướng             
dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở                    
giáo dục phổ thông công lập. 

- Tăng cường kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, tạo môi trường để HS                 
tự rèn luyện, phấn đấu. Duy trì việc hát Quốc ca trong Lễ chào cờ. Tổ chức cho HS hát                   
Quốc ca với tinh thần, cảm xúc tự hào, tự tôn dân tộc; hát Quốc ca trên nền nhạc không                    
lời, sử dụng đúng nhạc Quốc ca và hướng dẫn sử dụng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du                    
lịch (tại địa chỉ https://bvhttdl.gov.vn). 

- Phân công HS trực tiếp tham gia trực nhật lớp hàng ngày, tổ chức lao động làm                  
đẹp cảnh quan khuôn viên nhà trường thường xuyên trong năm học. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số  26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017           
quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HS trong các cơ sở giáo dục của Bộ GDĐT. 

- Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ theo quy định tại Thông                 
tư số  26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định tổ chức            
hoạt động văn hóa của HS trong các cơ sở giáo dục; khuyến khích HS tham gia các hoạt                   
động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng; chú trọng nâng cao hiệu quả việc tổ chức                  
các hội thi, liên hoan văn nghệ cho HS góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát                  
huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc hướng tới các giá trị Chân -                     
Thiện - Mỹ; Tăng cường văn hóa đọc trong nhà trường nhằm tạo điều kiện cho học sinh                 
đọc sách, say mê, yêu quý sách; thành lập và khuyến khích HS tham gia các câu lạc                  
bộ sở thích, tài năng câu lạc bộ tiếng Anh; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm nhằm phát triển                 
năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống và tạo môi trường tốt cho HS nâng cao khả năng sử                
dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho HS. 

- Tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng "Trường học thân thiện - Học sinh tích                  
cực" thiết thực, chất lượng, hiệu quả trong các nhà trường. Đẩy mạnh việc chăm sóc, tu                 
bổ nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc người có công (theo Chương trình             
số  652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/07/2012 của Bộ GDĐT-Bộ Lao động-Thương     
binh và Xã hội). 

- Đẩy mạnh công tác Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường. Quản lý chặt chẽ nội dung                
hình thức các trò chơi, hoạt động ngoại khóa của HS; không tổ chức cho HS tham gia các                 
trò chơi (trên môi trường mạng hoặc tương tác trực tiếp) có nội dung, hình thức bạo lực,                  
phản cảm, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, chuẩn mực đạo                  
đức xã hội. 
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2. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa                 
ứng xử trong trường học ” và quy định quy tắc ứng xử trong nhà trường theo quy định                  
khung của Bộ GDĐT. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số  4591/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2017           
của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam                 
giai đoạn II (2016-2020) của ngành Giáo dục; Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo             
dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2018-2019 (Chương trình số             
750/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 30/8/2018). 

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo                  
Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện chế độ,               
chính sách đối với giáo viên - Tổng phụ trách Đội theo Thông tư              
số  28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GDĐT ban hành Quy định chế độ làm            
việc đối với giáo viên phổ thông, Thông tư số  16/2017/TT-BGDĐT; Thông tư            
số  05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ             
cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư               
số  27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ GDĐT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm           
vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục                  
phổ thông công lập và các văn bản liên quan khác. 

4. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong nhà trường, Phong trào                
thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; triển khai hướng dẫn Tuần Sinh hoạt công                  
dân-HS năm học 2018-2019 (theo Công văn 3383/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/8/2018         
Bộ GDĐT). 

Tổ chức tốt các hoạt động đầu năm học 2018-2019 (theo Công văn             
số  3403/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/8/2018 của Bộ GDĐT);  

5. Tăng cường công tác tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kĩ năng                
sống, giá trị sống cho HS (theo quy định tại Thông tư số  04/2014/TT-BGDĐT ngày            
28/02/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động GD                  
ngoài giờ chính khóa). 

Nghiên cứu lựa chọn các nội dung giáo dục kỹ năng sống phù hợp tâm sinh lý lứa                  
tuổi, tập trung vào một số kỹ năng cần thiết như: kỹ năng ứng phó với tình huống nguy                  
hiểm, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục trẻ                
em, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng học tập                    
hiệu quả, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm... 

6. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số  71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008           
về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục. 

7. Tiếp tục triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí                  
hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020” theo Quyết định               
số  329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ GDĐT. 

8. Đổi mới nội dung, hình thức buổi sinh hoạt dưới Cờ hàng tuần theo hướng lồng                 
ghép tổ chức các chuyên đề, tọa đàm, tiểu phẩm... tuyên truyền về giáo dục, phổ biến                 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-4591-qd-bgddt-2017-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-thanh-nien-viet-nam-giai-doan-ii-366790.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-28-2009-tt-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-giao-vien-pho-thong-96487.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-16-2017-tt-bgddt-khung-vi-tri-viec-lam-so-luong-nguoi-lam-co-so-giao-duc-pho-thong-355050.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-05-2005-tt-bnv-huong-dan-che-do-phu-cap-trach-nhiem-cong-viec-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-52776.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-27-2017-tt-bgddt-giao-vien-tong-phu-trach-doi-thieu-nien-tien-phong-ho-chi-minh-367575.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/giao-duc/cong-van-3383-bgddt-gdcthssv-2018-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hoc-sinh-sinh-vien-390528.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/giao-duc/cong-van-3403-bgddt-gdcthssv-2018-trien-khai-hoat-dong-dau-nam-hoc-2018-2019-391983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-04-2014-tt-bgddt-quan-ly-hoat-dong-giao-duc-ky-nang-song-ngoai-gio-chinh-khoa-222480.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/chi-thi-71-2008-ct-bgddt-tang-cuong-phoi-hop-nha-truong-gia-dinh-xa-hoi-cong-tac-giao-duc-tre-em-hoc-sinh-sinh-vien-83323.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-329-qd-bgddt-2014-tuyen-truyen-ung-pho-bien-doi-khi-hau-phong-chong-thien-tai-220632.aspx


pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội,                  
giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng, khai thác thông tin trên internet - mạng xã hội                   
hiệu quả; thông tin chủ quyền biển đảo Việt Nam; giáo dục bình đẳng giới và phòng                 
chống bạo lực học đường... 

III. Công tác học sinh 
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 80/NĐ-CP                

ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân                 
thiện, phòng chống bạo lực học đường; Quyết định số  5886/QĐ-BGDĐT ngày          
28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học              
đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên                  
giai đoạn 2017-2021. 

2. Tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học. Chú trọng               
công tác đảm bảo an toàn giao thông cho HS trong nhà trường và khu vực cổng trường                  
học, an toàn trên các xe đưa đón HS tới trường. Chỉ đạo triển khai Cuộc thi “Giao thông                   
học đường” trong học sinh THCS; triển khai bộ tài liệu giáo dục ”Văn hóa giao thông”                
cho học sinh tiểu học, THCS. 

4. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng                 
ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong HS: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Quyết định              
số  1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GDĐT phê duyệt Đề án “Tăng cường năng            
lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” và Quyết định              
số  1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GDĐT phê duyệt Đề án "Phòng ngừa tội            
phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV đến năm 2020"; 

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường (Quyết định                  
số  46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ GDĐT); 

- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo                 
đảm an ninh, trật tự trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch               
số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GDĐT hướng           
dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội                     
và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục và các                  
văn bản liên quan; 

- Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo                  
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/TT- BGDĐT ngày             
23/10/2009 của Bộ GDĐT); Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của ngành            
Giáo dục giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày              
29/11/2011; 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy,                
mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ Tết và các hoạt động cao điểm                    
hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26/6/2019. 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-5886-qd-bgddt-2017-phong-chong-bao-luc-hoc-duong-co-so-giao-duc-mam-non-374300.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-1236-qd-bgddt-2018-de-an-tang-cuong-nang-luc-phong-chong-ma-tuy-truong-hoc-380503.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-1235-qd-bgddt-2018-phe-duyet-de-an-phong-ngua-toi-pham-trong-hoc-sinh-sinh-vien-380502.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-46-2007-qd-bgddt-quy-dinh-cong-tac-bao-dam-an-ninh-chinh-tri-trat-tu-an-toan-xa-hoi-co-so-giao-duc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-54545.aspx


 

5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông                 
qua tích hợp trong nội dung các môn học, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt                   
động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định số  705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của            
Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất                  
lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường " đến năm 2021 của Bộ                
GDĐT. 

6. Tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ HS, nhất là các HS có hoàn cảnh                  
khó khăn; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn đối với học sinh cuối cấp bằng các hoạt động                   
phù hợp. 

7. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HS. Tổ chức                  
tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh và trường                  
phổ thông ở xã, thôn theo Nghị định số  116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. 

8. Thực hiện việc tổ chức mặc đồng phục, lễ phục của học sinh theo Thông tư                 
số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009, Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 và         
các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT. 

C. Tổ chức thực hiện 
1. Các CBGVNV bám sát nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính               

trị và Công tác học sinh của năm học 2018-2019 để thực hiện có hiệu quả.  
2. Chế độ báo cáo: Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị                  

và công tác HS học kỳ I trước ngày 08/01/2019; Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019              
trước ngày 05/6/2019. Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi                  
đã giải quyết). 

 
Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT huyện (Để báo cáo); 
- CB,GV,NV toàn trường; 
- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký) 

 
 
 
 

Vũ Thị Ngọc Bích 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-705-qd-ttg-2017-chuong-trinh-pho-bien-giao-duc-phap-luat-2017-2021-350233.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-116-2016-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-hoc-sinh-truong-pho-thong-o-xa-thon-dac-biet-kho-khan-317616.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/chi-thi-1537-ct-bgddt-2014-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-giao-duc-cho-hoc-sinh-sinh-vien-229471.aspx

