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 Triển khai 5 điều Bác Hồ dạy trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

và gắn với mô hình trường học “An toàn – Sạch – Xanh – Đẹp” 

Năm học 2022- 2023 

             
Căn cứ công văn số 146/KH - SGD&ĐT V/v chỉ đạo triển khai thực hiện 10 lời 

hứa của nhà giáo Lào Cai; xây dựng lời hứa của học sinh Lào Cai làm theo lời Bác 

của SGD&ĐT Lào Cai;  

 Căn cứ văn bản 1465/ SGD&ĐT – VP ngày 26/8/2022 của Sở GD&ĐT Lào Cai 

V/v hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023; 

 Căn cứ văn bản 1489/ SGD&ĐT – GDĐH&GDTX ngày 30/8/2022 của Sở 

GD&ĐT Lào Cai V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị tư tưởng; Công 

tác học sinh, học viên; 

Trường THPT số 2 Bảo Thắng xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể thực hiện 5 

điều Bác Hồ dạy gắn với việc học tập, tu dưỡng đạo đức của học sinh và xây dựng mô 

hình trường học “An toàn -  Sạch - Xanh - Đẹp” như sau:  

  

I. Mục đích - Yêu cầu. 

 1. Mục đích: 

 - Giúp học sinh hiểu sâu sắc, hiểu đúng, hiểu đầy đủ ý nghĩa 5 điều Bác Hồ dạy 

đối với học sinh nhà trường, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy chính là hành động thiết 

thực xây dựng trường học Sạch - Xanh - Đẹp. 

 - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng việc cụ 

thể hóa 5 điều Bác dạy thành những phong trào hành động thiết thực trong thực hiện 

học tập, tu dưỡng, rèn luyện và xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn. 

 2. Yêu cầu. 

 - Huy động toàn bộ các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cùng tham gia, với 

lực lượng nòng cốt là đoàn thanh niên. 

 - Kết hợp việc triển khai, thực hiện 10 lời hứa của nhà giáo, 5 điều bác Hồ dạy  

đối với học sinh  trong các phong trào thi đua.  

 II. Nội dung thực hiện. 

 1. Tuyên truyền, quán triệt học tập các nội dung của 5 điều Bác Hồ dạy. 

* Điều 1:  Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. 

- Yêu tổ quốc nghĩa là: Yêu Tổ quốc là yêu nguồn cội của mình; yêu mảnh đất, 

con người, lịch sử, văn hóa đã sản sinh, nuôi dưỡng mình và đồng bào mình. Yêu Tổ quốc 

là đấu tranh cho những điều tốt đẹp được gìn giữ và sinh sôi, loại bỏ những cái xấu. Yêu 

Tổ quốc chính là yêu những gì thuộc về mình. Phải có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp 

của dân tộc, của  địa phương, của nhà trường, hăng hái tham gia giữ gìn và phát huy 



2 

 

truyền thống tốt đẹp. Tình yêu Tổ quốc giúp thanh niên vượt lên trên những suy nghĩ vụn 

vặt tầm thường để suy nghĩ những cái lớn lao ngoài bản thân mình. 

- Yêu đồng bào: Đồng bào là những người cùng máu thịt vậy yêu đồng bào chính 

là  phải biết quý trọng tất cả các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, không được 

có thái độ phân biệt trong cư xử và phải được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày trong 

cách giao tiếp, cách cư xử với mọi người xung quanh, với gia đình với bạn bè, thầy cô. 

Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, sự tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống 

cũng như trong học tập. 

 * Điều 2:  Học tập tốt, lao động tốt. 

- Học tập tốt nghĩa là: Học tập tốt trước hết là người học sinh phải đi học đều, 

học chăm chú và say sưa những giờ trên lớp cần chú ý nghe thầy cô giảng bài, học thuộc 

bài trên cơ sở nắm vững các kiến thức, lý thuyết để làm bài tập. Phải đi học đều, học 

đến đâu chắc đến đó. Phải xác định đúng mục đích, động cơ và thái độ học tập, chăm 

chỉ học tập đều các môn học. Học sinh không chỉ học trong sách, vở mà còn phải học 

tập thêm ngoài cuộc sống hằng ngày qua cha mẹ, thầy cô, bạn bè và biết vận dụng vào 

trong cuộc sống. Cụ thể như: ở nhà, chuẩn bị bài học đầy đủ, chuẩn bị sách vở, dụng cụ 

học tập chu đáo. Đến lớp, chú ý lắng nghe thấy cô giảng, tích cực phát biểu, ghi chép 

bài đầy đủ... Không chỉ biết học tập kiến thức mà phải biết học tập về thái độ, các kỹ 

năng sống để phát triển toàn diện. 

- Lao động tốt:  Là phải biết yêu lao động, phải biết quý trọng các thành quả và 

giá trị của lao động mà bản thân hoặc người khác mang lại. Biết thực hiện lao động vừa 

sức, tích cực tham gia lao động cùng tập thể. Cụ thể như: biết vận dụng kiến thức các 

môn học vào từng việc làm cụ thể. Một người lao động tốt là người đó biết hoàn thành 

công việc một cách hiệu quả.  Với học sinh thì lao động tốt chính là làm những việc 

bình thường như trực nhật trường lớp; chăm sóc tốt bồn hoa, cây cảnh trong nhà trường, 

xây dựng mô hình trường. Ở nhà, biết giúp đỡ cha mẹ những công việc nhỏ  tuỳ theo sức 

khỏe và năng lực của mình để không chỉ nâng cao sức khỏe, sự kiên trì, nhẫn nại và hình 

thành thói quen tốt. 

* Điều 3:  Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. 

- Đoàn kết tốt: là tất cả cùng nhau chung tay góp sức để kết thành một khối 

thống nhất gọi là đoàn kết. Tình đoàn kết được thể hiện trong mối quan hệ giữa bạn bè, 

anh, chị, em trong gia đình, trong tập thể và xa hơn nữa là trong cộng đồng. Tình bạn bè 

là phải biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng bạn cố gắng khắc phục khó 

khăn, cùng nhau tiến bộ trong học tập. Đấu tranh loại bỏ tư tưởng mất đoàn kết trong 

lớp hcj, trong nhà trường. 

- Kỷ luật tốt:  Là là sự rèn luyện đặc biệt về tinh thần và tính cách nhằm tạo ra 

sự tự chủ, phục tùng. Kỷ luật tốt thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy, quy định, quy 

tắc ứng xử văn hóa của trường lớp, cũng như những quy định chung ở nơi cộng cộng. 

              * Điều 4 : Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 

Giữ gìn vệ sinh là tiêu chí rèn luyện rất quan trọng, là một trong những phần cơ 

bản góp nên đạo đức và nhân cách một con người từ lúc tuổi còn thơ. Giữ vệ sinh ở 
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trường, ở nhà, nơi công cộng cũng như giữ gìn vệ sinh cá nhân của mỗi HS. Cụ thể như: 

ở trường, vứt  rác  đúng  nơi quy định, không vứt rác bừa bãi, không sử dụng chai nhựa, 

đồ nhựa, túi ni lông, không ăn uống những thức ăn, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ở 

nhà, biết giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà. Ở nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh chung. Về 

bản thân, phải biết giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ; ăn mặc, đầu tóc gọn gàng, đúng quy 

định; thực hiện ăn chín, uống sôi… 

Thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên rửa tay sát 

khuẩn… 

             * Điều 5 : Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm 

- Khiêm tốn: Khiêm tốn là một đức tính tốt đẹp của con người nó thể hiện qua 

từng lời nói cử chỉ và hành động của con người đối với người đối diện một cách thật 

tâm nhất. Khiêm tốn giúp chúng ta sống tích cực và làm phong phú thêm kiến thức, 

kinh nghiệm, uy tín, lòng tin, sự yêu mến. Học sinh biết khiêm tốn là không tự kiêu tự 

đại với mọi người, biết lễ phép với ông bà, thầy cô và cha mẹ. Biết tôn trọng người lớn 

tuổi, biết nói năng nhẹ nhàng, biết dạ, thưa khi được người lớn tuổi hỏi … 

          - Thật thà: thật thà là thành thật với chính mình, với mọi người, với công 

việc.Thật thà là luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức chân thật trong từng lời nói và hành 

động. Đó là 1 trong những phẩm chất quan trọng nhất, tạo nên định hướng giá trị nhân 

cách chân chính học sinh phải biết trung thực, không gian dối trong cuộc sống, trong 

học tập. Phải có lối sống trung thực với mọi người, với thầy cô, với bạn bè và đặc biệt 

là với ông bà, cha mẹ. 

- Dũng cảm: Lòng dũng cảm là một trong những phẩm chất vô cùng quan trọng 

của con người. Bởi trong cuộc đời mình, chúng ta luôn phải đối diện với khó khăn, thử 

thách. ... Trước những khó khăn, hiểm nguy, con người vẫn quyết tâm làm việc, hoàn 

thành nhiệm vụ, đó là dũng cảm. Với học sinh dũng cảm là người biết nhìn nhận những 

khuyết điểm, thiếu sót của mình. Người có lòng dũng cảm là người không run sợ, không 

hèn nhát, dám đứng lên đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, các hành động tàn bạo để 

bảo vệ lẽ phải. 

2. Các nội dung hành động theo 5 điều Bác Hồ dạy. 

* Đối với cán bộ, GV, NV:  

Đăng ký những việc làm thực hiện tốt 10 lời hứa của nhà giáo Lào Cai ban hành 

theo theo Quyết định 838/QĐ-SGD&ĐT ngày 22/5/2019 của Giám đốc  Sở GD&ĐT 

Lào Cai. 

 * Đối với các tập thể lớp: 

 - Triển khai, tổ chức cho tất cả học sinh đều phải được học tập, thấm nhuần ý 

nghĩa 5 điều Bác Hồ dạy với tất cả nội hàm của từng điều, từng ý trong lời dạy. 

 - Vận dụng vào thực tế cuộc sống trong việc nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện của 

từng học sinh và tập thể lớp như việc duy trì sĩ số, đảm bảo chuyên cần, nâng cao chất 

lượng các hoạt động giáo dục của lớp từ đầu năm đến cuối năm. 

 - Triển khai bằng việc trang trí lớp học đảm bảo luôn “Sạch – Xanh – Đẹp” và 

đảm bảo lối sống văn minh… 



4 

 

 * Mỗi học sinh phải  

 - Yêu trường, yêu lớp, xem trường học như là ngôi nhà thứ hai của mình. Biết 

giữ vệ sinh trường sạch - đẹp. Bảo quản cơ sở vật chất, bàn ghế, lớp học và cây xanh, 

cây cảnh trong nhà trường. Biết bảo vệ công trình, di tích lịch của địa phương; 

- Biết thương yêu ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, những người già và các em nhỏ. 

Biết giúp đỡ những cụ già, em nhỏ và những người không may gặp hoạn nạn, khó khăn. 

Thực hiện tốt phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, tấm lòng “Thương thân thương 

ái”,”Lá lành đùm lá rách”…  

- Thi đua thực hiện phong trào “Học tốt”, xây dựng cho mình phương pháp học 

tập ở lớp cũng như tự học ở nhà nhằm nâng cao kết quả học tập; 

- Tham gia nhiệt tình các buổi lao động dọn vệ sinh trường lớp. Có ý thức cao 

trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong trường. Tham gia làm các công 

việc nhà phù hợp với mình để giúp đỡ bố mẹ…  

- Xây dựng mối đoàn kết với bạn trong lớp, trong trường, không gây gổ, không 

đánh nhau. Biết giúp đỡ ban bè trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày; 

- Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy tắc ứng xử mà trường lớp đề ra. Tham 

gia tích cực phong trào, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; 

- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, tham gia thể dục thể thao để rèn luyện và nâng cao 

sức khỏe. Có ý thức cao trong việc giữ gìn trường lớp “An toàn - Sạch - Xanh  – Đẹp”; 

  - Hòa nhã với bạn bè không tự cao, không xem thường bạn bè. Biết cách cư xử 

đúng mực với thầy cô, bạn bè và xã hội; 

- Có đức tính thật thà, trung thực, không nói dối cha mẹ, thầy cô và bạn bè.  

- Biết nhận lỗi khi mình làm sai, khi làm phiền hà đến mọi người. Mạnh dạn phát 

biểu trong học tập và tham gia các hoạt động Đoàn, hoạt động xã hội. Mạnh dạn thực 

hiện những ước mơ, những ý tưởng hoài bão của mình. 

III. Tổ chức thực hiện. 

 1. Lãnh đạo nhà trường. 

 Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện 

của các tổ CM, tổ CN; phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện. 

 2. Công Đoàn. 

 Phối hợp với nhà trường tổ chức triển khai học tập 10 lời hứa, phối hợp với lãnh 

đạo nhà trường triển kiểm tra việc thực hiện 10 lời hứa của CB, GV. 

 3.Đoàn trường. 

 Phối hợp với nhà trường, công đoàn để triển khai và giữ vai trò nòng cốt trong 

việc tổ chức triển khai học tập tại các chi đoàn, chi hội. Xây dựng kế hoạch, tổ chức 

các cuộc thi và các hoạt động ngoại khóa về học tập, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện với công tác xây dựng mô hình trường. Đề xuất biểu dương, 

khen thưởng đột xuất, định kỳ với các tập thể lớp, cá nhân học sinh thực hiện tốt, tích 

cực. 

 4. Giáo viên chủ nhiệm các lớp. 
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 Triển khai cho học sinh học tập, thấm nhuần ý nghĩa 5 điều Bác Hồ dạy, mỗi 

lớp chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy trong suốt cả năm học 

bằng những việc làm cụ thể như trang trí lớp, trồng cây xanh, giữ gìn bảo quản 

CSVC…Giáo dục học sinh hiểu rõ và thực hiện hiệu quả 5 điều Bác Hồ dạy chính là 

những hành động thiết thực xây dựng mô hình trường học “ An toàn - Sạch – Xanh – 

Đẹp” 

 5. Các tổ chuyên môn. 

 Tổ chức học tập 10 lời hứa của nhà giáo, quán triệt và kiểm tra, giám sát việc 

triển khai của các đồng chí GVCN trong tổ đối với học sinh lớp chủ nhiệm.  

 Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy gắn với việc giáo 

dục chính trị, tư tưởng trong học tập, tu dưỡng của học sinh và xây dựng mô hình 

trường học ‘An toàn - Sạch – Xanh – Đẹp – Văn minh” năm học 2022– 2023. 

 
 
Nơi nhận: 
- Đảng ủy, BGH (b/c) 

- Công Đoàn, ĐTN (p/h); 

- Các tổ CM, VP (t/h); 

- Lưu: VT. 

          KT. HIỆU TRƯỞNG 

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

          Phạm Thanh Dương   

 

 

 


