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KẾ HOẠCH 

Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học  

trên địa bàn huyện Mường Khương giai đoạn 2020-2025 

 

Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trong trường học giai 

đoạn 2018-2025”; Thông tư số 16/2019/TTBGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạoquy định quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 20/4/2020 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc xây dựng văn hoá ứng xử trong các trường học 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, Ủy ban nhân dân huyện Mường 

Khươngxây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, nhà giáo, 

nhân viên, học sinh và gia đình học sinh về sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa 

ứng xử trong trường học cũng như trong đời sống xã hội trong giai đoạn hiện nay. 

- Nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ quản lí, giáo viên, 

nhân viên và học sinh nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán 

bộ quản lí, nhà giáo, nhân viên và học sinh để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân 

cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng 

cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu 

nước, nhân ái, tình nghĩa, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. 

- Đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, chất lượng, gắn với việc thực hiện 

nhiệm vụ của năm học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Giai đoạn 2020-2021 

- 100% các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông xây dựng và thực hiện bộ 

quy tắc ứng xử văn hóa, vừa mang tính thống nhất, đồng bộ, đáp ứng các nội dung 

của bộ quy tắc ứng xử do Bộ GDĐT ban hành kèm theo Thông tư số 06/2019/TT-

BGDĐT ngày 12/4/2019, vừa mang tính đặc trưng riêng của mỗi cấp học. 

- Hàng năm, có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh 

được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi 

trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. 

- Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn, 

Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng 

lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-1506-qd-bgddt-2019-de-an-xay-dung-van-hoa-ung-xu-trong-truong-hoc-415717.aspx
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-Có ít nhất 90%trường học đạt tiêu chuẩn trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn. 

2.2. Giai đoạn 2022-2025 

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh được tuyên truyền, phổ 

biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong 

gia đình, nhà trường và cộng đồng. 

- Có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn, 

Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng 

lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học. 

- Có ít nhất95% trường học đạt tiêu chuẩn trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong 

trường học 

Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Điểm 1, Khoản II, Điều 1 của 

Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

- 100% các trường học tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 

trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục, nhân viên, học sinh, gia đình và 

cộng đồng về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; về mục đích, ý 

nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, tổ chức, đoàn 

thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường 

học; về thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của người học, nhà giáo, cán bộ, 

nhân viên trong trường học. 

- Xây dựng các tài liệu giáo dục, tuyên truyền về văn hóa học đường, ứng xử 

văn hóa dành cho cán bộ quản lí, nhà giáo, người học trong các cơ sở giáo dục. 

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền 

thống văn hóa ứng xử của dân tộc ta; nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên và 

người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; phòng, chống bạo lực 

học đường; các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây 

dựng văn hóa ứng xử; phòng, chống bạo lực học đường. 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản 

lí, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về phòng, chống 

bạo lực học đường; phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa và can thiệp kịp thời 

đối với các hành vi bạo lực học đường.  

1.2. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền 

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử, phòng, chống bạo 

lực học đường tại nhà trường phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tuyên truyền trên 

báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin khác của tỉnh, huyện, xã, thị trấn 

và các nhà trường. 

- Kết hợp tuyên truyền thông qua việc tổ chức cuộc thi, hội nghị, hội thảo, 

tọa đàm, diễn đàn về ứng xử văn hóa; phòng, chống bạo lực học đường trong 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-1299-qd-ttg-2018-phe-duyet-de-an-xay-dung-van-hoa-ung-xu-trong-truong-hoc-396016.aspx


3 

 

trường học cho nhà giáo, người học tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền. 

2. Thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học 

- Trên cơ sở quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT ban hành tại Thông tư số 06/2019/TT-

BGDĐT ngày 12/4/2019, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục xây dựng quy tắc ứng xử 

riêng phù hợp với đặc thù của đơn vị. 

- Quy tắc ứng xử trong trường học do các nhà trường xây dựng phải đảm 

bảo nguyên tắc các quy tắc ứng xử do Bộ GDĐT ban hành là khung tối thiểu, 

không được cắt giảm hoặc thay đổi nội dung; phải cụ thể hóa nhưng ngắn gọn, dễ 

nhớ, dễ thực hiện; phù hợp với lứa tuổi, các cấp học và văn hóa đặc trưng của các 

dân tộc sinh sống trên địa bàn; có sự tham gia và cam kết thực hiện của các bên 

liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh...). 

- Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ 

quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh biết và thực hiện quy tắc 

ứng xử. 

- Quy tắc ứng xử phải được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, trong 

phòng học, phòng làm việc, website và những nơi cần thiết khác của nhà trường; 

gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử. 

Hằng năm tổ chức lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện Quy tắc ứng xử tại đơn vị. 

- Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, Công đoàn 

nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung Quy tắc ứng xử trong 

trường học bằng cách lồng ghép trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học 

sinh... 

- Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách 

nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng 

xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, phong cách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh; tạo nền tảng 

về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa 

trong trường học. 

3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử 

trong trường học 

Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hoá ứng xử cho trẻ em, học sinh 

trong các nha trường và các cơ sở giáo dục; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn 

hoá ứng xử: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm hợp tác, trung thực, phù hợp với từng 

cấp học, trình độ đào tạo, vùng miền. Giáo dục nội dung về tư tưởng đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất năng lực, ứng xử cho nhà giáo, 

người học. 

3.1. Nội dung giáo dục văn hóa ứng xử 

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non: Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục 

văn hóa ứng xử trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-06-2019-tt-bgddt-quy-dinh-quy-tac-ung-xu-trong-co-so-giao-duc-mam-non-pho-thong-411660.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-06-2019-tt-bgddt-quy-dinh-quy-tac-ung-xu-trong-co-so-giao-duc-mam-non-pho-thong-411660.aspx
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trong các chuyên đề lễ giáo, hoạt động giáo dục... để hình thành và phát triển ở trẻ 

em ý thức, hành vi ứng xử phù hợp với độ tuổi (lễ phép, kính trọng, yêu thương 

thầy, cô giáo, ông bà, cha mẹ; yêu quý anh, chị, em, bạn bè, thật thà, mạnh dạn, 

hồn nhiên, yêu cái đẹp). 

- Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên: 

+ Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt 

động giáo dục, trong chương trình giáo dục phổ thông, lựa chọn các nội dung giáo 

dục văn hóa ứng xử, lối sống văn hóa có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh 

lý, tình cảm của học sinh; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, giáo dục đạo đức, lối 

sống, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm để hình thành các phẩm chất nhân 

ái, tự trọng bản thân, tôn trọng, trách nhiệm với bạn bè, chia sẻ, bao dung của 

người học. 

+ Xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nếp sống, thói quen 

văn minh, lịch sự đối với các chủ thể trong trường học, như: văn hóa xếp hàng nơi 

công cộng, triển khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ) trong các hoạt động liên 

quan (thư viện, căng tin, trực nhật...). 

3.2. Đổi mới phương pháp, hình thức trong giáo dục văn hóa ứng xử 

- Đổi mới phương pháp dạy học các môn học: Đạo đức, Giáo dục công dân, 

Giáo dục chính trị, Ngữ văn, Lịch sử..., theo hướng phát triển phẩm chất và năng 

lực người học. Trong đó, đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt 

động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của người học; 

giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân. Thực hiện hiệu quả công tác tư 

vấn tâm lý học sinh. 

- Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động 

tập thể, các câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại...; đặc biệt phát huy 

vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của các học sinh khóa trên, đội ngũ cán bộ 

lớp, chi đoàn đối với các học sinh khóa sau. 

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, tổ chức đa dạng hình thức 

giáo dục ứng xử văn hóa, thể hiện tinh thần yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử 

truyền thống văn hóa tốt đẹp cho học sinh thông qua hoạt động hát Quốc ca, 

Lễ chào cờ Tổ quốc và các hoạt động tập thể. 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục góp phần trong công tác 

thi đua xây dựng trường học văn hóa, văn hóa ứng xử, thực hiện nếp sống văn 

minh, lịch sự trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh thiết thực, 

thường xuyên, hiệu quả trong mỗi năm học. 

- Khuyến khích học sinh, học viên tham gia tuyên truyền về trường học văn 

hóa, những hành vi ứng xử đẹp, phê phán hành vi chưa đẹp của những người xung 

quanh; nâng cao thẩm mỹ, nghệ thuật cho học sinh thông qua các hoạt động giáo 

dục và quan tâm đến các sự kiện thời sự - chính trị của đất nước, quốc tế. 

- Tạo cơ chế để học sinh phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học 

tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động nhà trường, việc thực hiện văn 

hóa ứng xử và dân chủ trong trường học; ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc 

ứng xử văn hóa trong trường học. 
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- Tăng cường giáo dục, định hướng để học sinh sử dụng hiệu quả công nghệ 

thông tin mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, hướng nghiệp, khởi nghiệp, giải trí 

lành mạnh và thể hiện ứng xử văn hóa trong môi trường mạng Internet, các mạng 

xã hội; thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng. 

4. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng 

xử 

- Xây dựng tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về năng lực ứng xử văn hoá cho đội 

ngũ cán bộ quản lí, nhà giáo, đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục tư tưởng, chính 

trị, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập. 

- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho học 

sinh, học viên đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, cán bộ 

Công đoàn, cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học. 

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong 

xây dựng văn hóa ứng xử 

Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại điểm 5, Khoản II, Điều 1 của 

Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: 

5.1. Nhà trường 

- Chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng môi trường giáo 

dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng chống bạo lực học đường hiệu quả. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho người học 

thông qua các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa; nâng cao năng lực ứng 

xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục ứng xử văn hóa của cán bộ, nhà giáo, 

nhân viên nhà trường. 

- Rà soát, hoàn thiện, ban hành và triển khai bộ quy tắc ứng xử theo hướng 

dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của địa phương; các chuẩn mực văn hóa, hệ giá 

trị cốt lõi để sử dụng tại nhà trường. 

- Tổ chức trao đổi về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cuộc họp, sinh hoạt 

tập thể; gặp gỡ với gia đình người học để phối hợp, thông tin, xử lý trong quá trình 

tổ chức giáo dục, đào tạo. 

- Chủ động đề xuất, phối hợp với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn để tuyên 

truyền, xây dựng môi trường văn hóa, phối hợp tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử 

cho học sinh, sinh viên trong và ngoài trường học; biểu dương kịp thời cá nhân, tập 

thể có thành tích; nhân rộng điển hình nói lời hay, cử chỉ đẹp. 

- Xây dựng và phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử của nhà trường, các 

hình thức phản ánh, trao đổi, thu thập, xử lý thông tin từ người học, cán bộ, nhà 

giáo, nhân viên nhà trường, gia đình người học, các cá nhân có liên quan khác về 

văn hóa ứng xử trong trường học và trên môi trường mạng; góp phần thực hiện dân 

chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời, đạt hiệu quả giáo dục đối với 

các hành vi bạo lực học đường, vi phạm quy tắc ứng xử cần xử lý. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-1299-qd-ttg-2018-phe-duyet-de-an-xay-dung-van-hoa-ung-xu-trong-truong-hoc-396016.aspx
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- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, 

giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng 

môi trường văn hóa, văn hóa ứng xử trong nhà trường. 

- Tổ chức xử lý các cá nhân có hành vi vi phạm bộ quy tắc ứng xử, công 

bố công khai kết quả xử lý các vụ việc liên quan. 

- Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo, học sinh trong việc tham 

gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà 

trường, lớp học và cá nhân. Tổ chức học sinh trồng cây xanh trong khuôn viên nhà 

trường, tại địa phương trong dịp Tết trồng cây. 

5.2. Gia đình 

- Có trách nhiệm chính giáo dục văn hóa ứng xử, mẫu mực trong văn 

hóa ứng xử tại gia đình và cộng đồng. 

- Phối hợp với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tổ chức giáo dục văn 

hóa ứng xử trong trường học; tham gia tích cực trong các buổi họp, gặp gỡ trao 

đổi, xử lí các tình huống có liên quan. 

- Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho 

người học trong ứng xử văn hóa. 

- Tôn trọng và tạo điều kiện để học sinh tham gia đầy đủ, hiệu quả, nghiêm 

túc kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, nhất là các hoạt động 

liên quan đến xây dựng văn hóa ứng xử. 

- Có hình thức phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tham 

gia xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường. 

- Phối hợp với nhà trường xây dựng và thực hiện các nội dung, phương 

pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình cho trẻ 

mầm non và học sinh phổ thông trong từng năm học. 

5.3. Chính quyền địa phương 

- Xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học là nội dung 

quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương; chỉ đạo, tạo điều 

kiện thuận lợi cho nhà trường tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học 

theo thẩm quyền. 

- Có trách nhiệm chính trong tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng 

trên địa bàn, tạo điều kiện để xây dựng văn hóa ứng xử cho người học tại cộng 

đồng; hỗ trợ người học gặp khó khăn, xử lí kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn 

cho người học. 

- Đưa nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn 

thành một trong các nội dung công tác của đơn vị và được tổng kết, đánh giá hằng 

năm. 

- Huy động và sử dụng các thiết chế văn hóa tại địa phương, thường xuyên 

tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà trường. 

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa ứng xử 

trong các nhà trường; có hình thức động viên khen thưởng các trường học làm tốt; 
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xử lý đối với các đơn vị để xảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu 

văn hóa. 

- Phối hợp với chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong 

công tác tổ chức xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, đào tạo hằng năm theo phân 

cấp ngân sách nhà nước; Lồng ghép trong nhiệm vụ chi thường xuyên; các nguồn 

kinh phí thực hiện chương trình, đề án, dự án. 

- Kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, 

thị trấn tổ chức triển khai; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện 

Kế hoạch này. Hướng dẫn các đơn vị nhà trường và các cơ sở giáo dục, đào tạo 

thuộc phạm vi quản lí tổ chức thực hiện văn hoá ứng xử trong trường học; đưa nội 

dung giáo dục văn hoá ứng xử trong trường học vào trong các hoạt động dạy học, 

các trương trình bồi dưỡng giáo viên hàng năm. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộcxây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội địa phương; 

tuyên truyền các nội dung về ứng xử văn hóa, các tấm gương ứng xử văn hóa trong 

hệ thống bảng tin, hệ thống thông tin của các nhà trường. 

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, các cơ sở giáo dục tổ 

chức xây dựng nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống và các hoạt động xây 

dựng văn hóa ứng xử trong trường học; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tuyên truyền về văn hóa 

ứng xử trong trường học; bồi dưỡng cán bộ, giáo viên về xây dựng văn hóa ứng xử 

trong trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, hoạt động văn 

hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. 

- Phối hợp, tham mưu, bố trí nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách 

nhà nước trong dự toán ngân sách hàng năm; nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước theo đúng quy định. 

- Tổ chức kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện 

Bộ Quy tắc ứng xử tại cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.Tuyên dương những 

tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong trường 

học. 

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch triển khai Đề án và báo cáo kết 

quả về Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, huyện đoàn, các 

ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực 

hiện Đề án trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý. 
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- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo 

khung quy định chung đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch này trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

phổ biến tài liệu và tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo về văn hóa ứng xử 

trong trường học; hướng dẫn tổ chức thực hiện văn hóa ứng xử trong cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp. 

- Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong 

việc xây dựng văn hóa ứng xử. Tổ chức sơ, tổng kết Đề án đối với cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp, gửi báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để 

tổng hợp, báo cáotheo quy định. 

- Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để 

phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn; tuyên truyền các mô hình văn 

hóa ứng xử cho học viên và đội ngũ giáo viên, cán bộ Đoàn, Hội trong cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp. 

3. Phòng Văn hóa-Thông tin,Trung tâm Văn hóa, Thể thao- Truyền 

thông huyện 

-  Chủ trì, phối hợp với Phòng GD&ĐT, Phòng Lao động- Thương binh và 

Xã hội, các phòng ban liên quan thực hiện tuyên truyền phổ biến trên các phương 

tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở xây dựng văn hoá ứng xử, các 

hành vi ứng xử văn hóa trong trường học, gia đình, cộng đồng, phòng chống tác 

động tiêu cực qua mạng Internet, trò chơi trực tuyến đến học sinh; triển khai các 

loại sách, tài liệu về giáo dục văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên và nhi đồng tại 

cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật; định hướng phát triển các 

hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sĩ; thông qua hoạt động biểu diễn 

tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ. 

- Tăng cường công tác quản lí nhà nước trong lĩnh vực truyền thông:  

+ Quản lí chặt chẽ nội dung các văn hoá phẩm, báo chí, Internet và các 

chương trình phát thanh, truyền hình, các không gian mạng, các trang mạng xã hội 

liên quan đến văn hoá trường học. 

+ Kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến 

(online) bảo đảm giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp người 

Việt Nam. 

+ Phối hợp xây dựng hướng dẫn kiểm tra, đánh giá và công nhận danh hiệu 

văn hoá, ứng xử văn hoá cho cá nhân, tổ chức trong ngành giáo dục. 

- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng Đề án "Tuyên truyền về xây 

dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại 

chúng đến năm 2020"; lồng ghép nội dung văn hóa ứng xử trong trường học vào 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào thi đua 

yêu nước và các đề án khác. 

4. Công an huyện 
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- Chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan triển khai kế hoạch đảm bảo 

an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội 

và các loại tội phạm khác; thường xuyên thông báo tình hình tội phạm, các tài liệu 

có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; tổ chức tuyên 

truyền Luật giao thông đường bộ và văn hóa giao thông, phổ biến tài liệu tuyên 

truyền, dạy học có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội trong các cơ sở giáo dục. 

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn xây dựng và triển khai các kế hoạch 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu vực trường học; phát hiện, ngăn chặn 

các hành vi tuyên truyền, phát hành văn hóa phẩm độc hại trong các cơ sở giáo 

dục; quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, có biểu hiện vi phạm pháp luật. 

5. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện 

Phối hợp với Phòng GD&ĐT, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 

các ban ngành liên quan và UBND cácxã, thị trấn bố trí ngân sách hàng năm để 

triển khai thực hiện kế hoạch. 

6. Hội Khuyến học huyện 

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác khuyến học, 

khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các học sinh, học viên vượt khó, học giỏi và 

các tấm gương người tốt, việc tốt, ứng xử tốt. 

7. UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp Phòng GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trường, các tổ chức đoàn thể 

cùng thực hiện Kế hoạch: Tổ chức phát thanh tuyên truyền về văn hoá ứng xử 

trong trường học, trong các gia đình, thôn xóm, nêu các tấm gương về văn hoá ứng 

xử trên hệ thống thông tin của xã, thị trấn. Tổ chức các hoạt động giáo dục văn hoá 

ứng xử, các hoạt động văn hoá, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại 

các địa phương, cộng đồng đặc biệt vào các dịp nghỉ hè, lễ, tết. 

- Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng văn hoá ứng 

xử, văn hoá học đường trong các cơ sở giáo dục tại địa phương.  

8. Đối với các cơ sở giáo dục 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị đảm bảo phù hợp với 

đặc điểm của địa phương. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục văn hoá ứng xử 

trong trường học; tổ chức các hoạt động tạo dựng môi trường văn hoá trong trường 

học; những tấm gương về ứng xử văn hoá; phát huy vai trò, nêu gương của đội ngũ 

cán bộ, giáo viên, đoàn viên Công đoàn, cán bộ Đoàn, Đội, Hội trong trường học. 

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch, tổ chức thực hiện văn hoá ứng xử trong 

trường học; tổ chức giáo dục đưa nội dung giáo dục văn hoá ứng xử bổ sung trong 

các hoạt động dạy học, chương trình bồi dưỡng thường xuyên.  

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức, 

đoàn thể 

9.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 
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Chủ trì tuyên truyền vận động các tổ chức thành viên trong việc giáo dục, 

giám sát, hỗ trợ xây dựng văn hóa ứng xử cho học sinh, học viên và gương mẫu 

trong thực hiện ứng xử tại cơ quan, đơn vị, tổ chức và tại gia đình, cộng đồng, xã 

hội trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh”. 

9.2. Các tổ chức đoàn thể 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, 

các hội viên tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục văn hoá ứng xử cho học sinh tại các cơ sở giáo dục, gia đình và địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử 

trong trong trường học giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn huyện Mường Khương. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành của huyện; UBND các xã, thị trấn; 

các cơ quan, đơn vị liên quan; các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT Lào Cai; 

- TT: HU, HĐND,UBND huyện; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở giáo dục; 

- Lưu: VT, PGD&ĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phùng Khánh Toàn 
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