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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-GDTrH 
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm 

vụ giáo dục chính trị và công tác 

học sinh năm học 2020-2021 

 Kon Tum, ngày      tháng      năm  

  

  Kính gửi:  

       - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

         - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

         - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

Thực hiện Phiếu báo số 2369/PB-KGVX ngày 09/9/2020 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chuyển văn bản số 3431/BGDĐT-

GDCTHSSV ngày 07/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 3431/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 07/9/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và 

công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-

2021 như sau: 

 A. Nhiệm vụ chung 

Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí 

thư về tiếp tục 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. 

Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối 

sống, kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng văn hóa ứng xử, thực hiện bộ quy 

tắc ứng xử trong trường học; các giải pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng, 

chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình 

- xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. 

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh trong học tập và rèn 

luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, hướng 

nghiệp cho học sinh. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương 

học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương 

người tốt, việc tốt trong học sinh. 

Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và 

công tác học sinh đối với các cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý. 

 B. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 

 I. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa 

1. Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn 

giáo dục công dân, các nội dung về giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng 
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và văn hóa trong trường học; tăng cường chỉ đạo, quản lý công tác giáo dục 

chính trị tư tưởng trong các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, các trường tư 

thục, các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài. 

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 20/KH-SGDĐT ngày 03/4/2017 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai 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 và Kế hoạch số 17/KH-SGDĐT ngày 24/3/2020 về học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 

trong ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum. Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về  Tăng cường khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, hướng dẫn 

cán bộ, nhà giáo và học sinh 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 2020 (Trang 

web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn/); sử dụng thiết thực 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 đội ngũ 

cán bộ quản lý, nhà giáo, người học 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  

trong 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 các trường học”: 

- Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng học sinh tiêu biểu, xuất sắc thông qua 

các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động học tập, rèn luyện, Đoàn - Hội để tạo 

nguồn kết nạp đảng. 

- Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình công tác tạo nguồn, phát 

triển đảng viên trong trường học.  

4. Tiếp tục xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-

SGDĐT ngày 27/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Thực hiện Đề án 

“Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên 

môi trường mạng đến năm 2025”. Nghiên cứu, xem xét triển khai sử dụng tài liệu 

Hướng dẫn kĩ năng sử dụng mạng an toàn dành cho học sinh phổ thông, phù hợp 

điều kiện nhà trường, trình độ hiểu biết của học sinh. Thủ trưởng các đơn vị tăng 

cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên sử dụng mạng Internet 

an toàn, đúng quy định của pháp luật. 

5. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong học 

sinh. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, 

nhà giáo với học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những 

vấn đề khó khăn, bức xúc trong học sinh. Chủ động phát hiện và phối hợp với 

các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/chi-thi-27-ct-ttg-day-manh-viec-hoc-tap-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-2016-321667.aspx
http://hocvalamtheobac.vn/
http://www.hochiminh.vn/
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đến học sinh. Không để học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ 

chức tôn giáo 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. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng 

văn hóa ứng xử trong trường học” (Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 

03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT 

ngày 31/05/2019 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trong ngành Giáo dục) và 

Kế hoạch số 49/KH-SGDĐT ngày 18/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-

2025” trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Kon Tum. 

- Xây dựng và triển khai Bộ Quy tắc ứng xử để thực hiện trong cơ sở giáo 

dục theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; chú trọng xây dựng 

trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp 

phần đảm bảo môi trường văn hóa trong nhà trường. Nghiên cứu, xem xét đưa 

vào sử dụng trong nhà trường tài liệu về Văn hóa học đường dành cho học sinh 

phổ thông. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 

18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức hoạt động 

văn hóa của học sinh trong các cơ sở giáo dục. Phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ trong các trường học; khuyến khích học sinh tham gia các hoạt 

động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng; chú trọng nâng cao hiệu quả tổ 

chức các hội thi, liên hoan văn nghệ cho học sinh góp phần giáo dục truyền thống 

cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc 

giúp học sinh hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.   

- Tăng cường tổ chức các phòng đọc, tủ sách phụ huynh, tủ sách lớp 

học… để định hướng, tạo điều kiện cho học sinh đọc sách, say mê, yêu quý 

sách.  

7. Các cơ sở giáo dục tiếp tục tuyển chọn, cử giáo viên cốt cán tham gia 

tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác giáo dục chính trị và công tác học 

sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và các 

ngành liên quan tổ chức, nhằm xây dựng mạng lưới báo cáo viên, công tác viên 

trong Ngành Giáo dục. 

8. Tổ chức, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục 

chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống và công tác học sinh, giáo viên chủ 

nhiệm lớp, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn tâm lý... 

tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo 

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn, địa phương tổ 

chức. 
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9. Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục chính 

trị và công tác học sinh trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ 

(http://www.moet.gov.vn), tài khoản Facebook của Vụ Giáo dục Chính trị và 

Công tác học sinh, sinh viên (https://www.facebook.com/giaoducct.vu.9), trang 

Fanpages “Học sinh, Sinh viên Việt Nam 

(https://www.facebook.com/cthssvvn/). 

 II. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống 

1. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/Ct-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho 

học sinh và các công văn chỉ đạo của tỉnh, của ngành1. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2853/KH-UBND, ngày 

04/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 92/KH-SGDĐT, ngày 

30/12/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-

2020” và xây dựng định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 

2021-2025. 

- Xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu về giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học sinh. Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà 

trường tài liệu thực hành đạo đức, lối sống dành cho học sinh phổ thông phù hợp 

điều kiện nhà trường, hiểu biết của học sinh. 

- Tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện tốt công tác giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học sinh (nhân lực, cơ sở vật chất, tài liệu thực hành giáo dục 

đạo đức, lối sống...). 

- Hướng dẫn học sinh tham gia chuyên mục "Giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống văn hóa” trên Hệ Tri thức Việt số hóa tại địa chỉ 

https://itrithuc.vn/; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học sinh xây dựng các bài 

giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với 

từng cấp học, trình độ đào tạo. 

2. Tiếp tục triển khai hiệu quả Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho 

học sinh phổ thông; áp dụng thí điểm hợp đồng vị trí tư vấn học đường tại các 

địa phương có điều kiện; tăng cường thực hành tư vấn tâm lý cho học sinh phổ 

thông; chú trọng hỗ trợ tâm lý tốt cho học sinh trong thời gian thực hiện các biện 

pháp phòng, chống Covid-19; Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà 

trường tài liệu về Thực hành tâm lý học đường dành cho học sinh phổ thông. 

- Chú trọng công tác xây dựng kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường 

học và tạo môi trường để học sinh rèn luyện, phấn đấu. Duy trì việc hát Quốc ca 

                                           
1 Công văn số 229/UBND-KGVX ngày 22/01/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg 

ngày 04/12/2019 về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và Công văn số 125/SGDĐT-

CTTT ngày 10/02/2020 về việc triển khai thực hiện Công văn số 229/UBND-KGVX ngày 21/01/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

https://www.facebook.com/giaoducct.vu.9
https://www.facebook.com/cthssvvn/
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trong các Lễ chào cờ. Phân công học sinh trực tiếp, thường xuyên tham gia trực 

nhật lớp, lao động, làm đẹp cảnh quan khuôn viên nhà trường... 

3. Tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp 

giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025. 

- Triển khai hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học. Tổ 

chức ký kết Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên 

giai đoạn 2020-2025 và Chương trình phối hợp năm học 2020-2021 đảm bảo 

hoạt động Đoàn, Hội, Đội chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo sự lan toả rộng rãi 

trong học sinh. Các cơ sở giáo dục thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 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 Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế 

độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 

12/7/2017 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; Thông tư số 

27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 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. 

-  Phối hợp kiểm tra, chỉ đạo kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

tổ chức Đoàn, Đội tại các cơ sở giáo dục. Rà soát, quản lý chặt chẽ về nội dung, 

hình thức các trò chơi, hoạt động ngoại khóa của học sinh. Không tổ chức cho 

học 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 dân tộc, chuẩn 

mực đạo đức xã hội. 

4. Tăng cường công tác tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ 

năng sống, giá trị sống cho học sinh theo nội dung hướng dẫn công tác giáo dục 

kỹ năng sống của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT 

ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý hoạt động giáo dục kỹ 

năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (Thông tư số 

04/2014/TT-BGDĐT).  

-  Xây dựng kế hoạch chỉ đạo về việc tăng cường công tác giáo dục kỹ 

năng sống trong các cấp học trên địa bàn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện cho học sinh. Các cơ sở giáo dục nghiên cứu lựa chọn, đưa vào sử 

dụng tài liệu giáo dục kỹ năng sống đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với học sinh theo quy định tại Thông tư số 

04/2014/TT-BGDĐT. 

-  Các trường thành lập các câu lạc bộ sở thích, tài năng, câu lạc bộ tiếng 

Anh; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và khuyến khích học sinh tham gia nhằm 

phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống và tạo môi trường tốt cho học sinh 

nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. 
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5. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 71/2008/CT- 

BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường phối hợp 

nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh. 

6. 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. Tổ chức các 

hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường; nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng 

trong nhà trường tài liệu về Giáo dục bảo tồn động vật hoang dã đe dọa bị tuyệt 

chủng cho học sinh tiểu học; tài liệu Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho 

học sinh phổ thông phù hợp với điều kiện nhà trường, hiểu biết của học sinh. 

Đẩy mạnh việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, chăm 

sóc người có công theo Chương trình số 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 

25/07/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 

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 Giáo dục và Đào 

tạo. 

8. Phát động phong trào học tiếng Anh trong HS ở các nhà trường trong 

tỉnh; Xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng tiếng Anh ở các cấp học 

và trình độ đào tạo. 

 III. Công tác học sinh 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 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 Giáo dục và Đào tạo 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; Chỉ thị số 933/CT-

BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường 

các giải pháp phòng chống bạo lực học đường; Kế hoạch phối hợp số 5533/KH-

BLĐTBXH-BGDĐT ngày 19/12/2019 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến năm 2025; Kế hoạch số 

65/KH-SGDĐT ngày 26/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng chống 

bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử 

dụng trong nhà trường các tài liệu về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại 

tình dục trẻ em. 

Xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả Quyết định số 987/QĐ-BGDĐT 

ngày 17/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch hành động 

phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở 

giáo dục giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 444/KH-BGDĐT của Bộ GDĐT 

triển khai công tác bảo đảm an toàn trường học năm 2020; Kế hoạch số 67/KH-

SGDĐT ngày 09/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch hành 

động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ 
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sở giáo dục giai đoạn 2020-2025. Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong 

nhà trường tài liệu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học. 

2. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia và 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông 

trong trường học. Chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh 

trong và khu vực cổng trường học, an toàn giao thông trên các xe đưa đón học 

sinh tới trường.  

Các đơn vị tổ chức, triển khai Cuộc thi “Giao thông học đường” trong học 

sinh; Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu Kỹ năng 

tham gia giao thông an toàn cho học sinh phổ thông; tài liệu Giáo dục văn hóa 

giao thông cho học sinh phổ thông. 

4. Xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả Kế hoạch số 15/KH-SGDĐT 

ngày 25/2/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường, nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong ngành Giáo dục tỉnh Kon 

Tum. 

 - Tiếp tục triển khai, sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 

15/QCPH/CAT-SGDĐT ngày 14/10/2016 của Công an tỉnh và Sở Giáo dục và 

Đào tạo 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 tỉnh Kon Tum. 

- Tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SGDĐT ngày 

30/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa 

tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh đến năm 2020"; Kế 

hoạch số 41/KH-SGDĐT ngày 30/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai 

thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học 

đến năm 2020”. Nghiên cứu xây dựng các kế hoạch liên quan giai đoạn 2021-

2025 theo hướng tích hợp, lồng ghép với các nhiệm vụ chuyên môn của Ngành.  

Tiếp tục thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý 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 Giáo dục và Đào tạo); đồng thời rà soát tiến 

tới xây dựng các quy định mới bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và quy 

định của pháp luật.  

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma 

tuý, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ Tết và các đợt cao 

điểm. 

5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động 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 Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 

02/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 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. 
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6. Tăng cường công tác quản lý học sinh bán trú, nội trú, ngoại trú, tổng 

hợp tình hình và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 

7. Các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức các hoạt động đào tạo, thực hành 

và trải nghiệm đổi mới sáng tạo nhằm truyền thụ tinh thần và kỹ năng khởi 

nghiệp cho học sinh; Huy động nguồn lực của địa phương và các doanh nghiệp 

trên địa bàn tạo môi trường hỗ trợ học sinh khởi nghiệp thông qua hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo dựa trên nền tảng tư duy tài chính (Finance thinking) và tư duy 

thiết kế (Design thinking). Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà 

trường tài liệu Kỹ năng quản lý tài chính dành cho học sinh phổ thông; Kỹ năng 

định hướng nghề nghiệp cho học sinh. 

8. Các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện Thông tư số 33/2018/TT- 

BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác 

xã hội trong trường học; rà soát, tổng hợp các học sinh cần hỗ trợ; xây dựng kế 

hoạch phòng ngừa hiệu quả đối với việc phòng chống tội phạm, vi phạm pháp 

luật và tệ nạn xã hội trong trường học; hoàn thiện quy trình trao đổi thông tin 

các vụ việc của học sinh đối với các nguồn lực ngoài nhà trường hỗ trợ học sinh 

yếu thế. 

9. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước liên 

quan đến học sinh. 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 đặc biệt khó khăn 

theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. 

10. Tiếp tục kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện 

việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT 

ngày 30/9/2009 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

11. Tổ chức triển khai sơ kết thực hiện hiệu quả Quyết định số 1270/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT- 

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 thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

 C. Tổ chức thực hiện 

 1. Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố 

 - Trên cơ sở công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021 

đến các trường học thuộc quyền quản lý. 

 - Tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các đơn vị 

trường học trực thuộc và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

 2. Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trung tâm GDNN-

GDTX các huyện 

- Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình xây 

dựng và hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và 
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công tác học sinh năm học 2020-2021 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 

của đơn vị. 

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại đơn 

vị và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

3. Chế độ báo cáo 

Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, trung tâm GDNN-GDTX các huyện thực hiện báo cáo 

nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh học kỳ I trước ngày 

10/01/2021, báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 trước ngày 10/6/2020. Báo 

cáo đột xuất khi có yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết) về Sở 

Giáo dục và Đào tạo qua phòng Giáo dục Trung học địa chỉ Mail: 

phonggdtrh.sokontum@moet.edu.vn./.              

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện);                                                                              

- Vụ GDCTHSSV, Bộ GDĐT (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ, các Phó GĐ Sở (theo dõi); 

- Các phòng chức năng Sở (P/hợp);  

- Cổng Thông tin điện tử Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thành Nhân 
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