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UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-SGD&ĐT Lào Cai, ngày        tháng 9 năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 

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 

 năm học 2019-2020 

 

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-SGD&ĐT, ngày 22/5/2019 của Giám đốc Sở 

GD&ĐT Lào Cai về việc ban hành 10 lời hứa Nhà giáo Lào Cai làm theo lời Bác, 

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực triển khai, thực hiện 10 lời hứa 

của nhà giáo với Bác là cơ sở để các nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp sư 

phạm; đồng thời là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà 

giáo. 

- Xây dựng được lời hứa của học sinh Lào Cai làm theo lời Bác; tạo nên 

phong trào hành động thiết thực trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách của Bác; giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, 

người công dân tốt khi trưởng thành. 

2. Yêu cầu 

- Phát huy tinh thần tự giác, tự nguyện của của cán bộ, nhà giáo, học sinh 

trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, giảng dạy, học tập với tinh thần vượt khó, sáng 

tạo, đạt hiệu quả thiết thực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

- Kết hợp việc triển khai, thực hiện 10 lời hứa của nhà giáo, lời hứa của học 

sinh Lào Cai với các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành thường 

xuyên, chủ động và linh hoạt trong các cơ sở giáo dục. 

II. NỘI DUNG  

1. Cụ thể 10 lời hứa thành các hoạt động thiết thực, sáng tạo, phù hợp 

từng đối tượng và thực hiện thường xuyên trong công việc hàng ngày 

- Quán triệt để toàn thể cán bộ, nhà giáo, nhân viên toàn ngành nắm và hiểu 

rõ nội dung 10 lời hứa, từ đó vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm 

vụ trọng tâm năm học. 

- Cụ thể hóa nội dung lời hứa thành những việc làm cụ thể; hành động, hoạt 

động cụ thể của nhà trường, của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.  

2. Tổ chức cho học sinh xây dựng “Lời hứa của học sinh Lào Cai làm 

theo lời Bác” 

- Tổ chức cho học sinh toàn trường thảo luận xây dựng lời hứa của học sinh 

làm theo lời Bác sao cho phù hợp nguyện vọng, khả năng, phẩm chất, văn hóa và 
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những yếu tố riêng biệt của từng trường. Thống nhất xây dựng lời hứa của học sinh 

toàn trường làm theo lời Bác.  

- Hướng dẫn học sinh cụ thể lời hứa thành hoạt động và việc làm thực tế 

hàng ngày trong học tập, lao động, sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng… một cách sáng 

tạo, phù hợp văn hóa từng địa phương, phù hợp giới tính, sở thích, sở trường, độ 

tuổi học sinh.  

- Giáo viên chủ nhiệm lớp theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ để học sinh thực hiện 

tốt lời hứa của học sinh. Vào dịp tổng kết thi đua, cuối học kỳ I, cuối năm học tổ 

chức nhận xét, đánh giá kết quả từng học sinh để công nhận các danh hiệu thi đua.  

3. Phát động phong trào “Mỗi người một việc tốt” theo gương Bác Hồ, 

chủ đề “Ngàn hoa dâng Bác” 

- Việc tốt của cán bộ, nhà giáo thể hiện trong công tác chuyên môn, đạo đức 

người thầy, trong đời sống thường ngày… (chẳng hạn như giúp đỡ đồng nghiệp trau 

dồi chuyên môn để trở thành giáo viên dạy giỏi; giúp đồng nghiệp khắc phục khó 

khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; giúp đỡ học sinh có thêm điều kiện để học tập, sinh 

hoạt; dạy phụ đạo ngoài giờ miễn phí…).  

- Việc tốt của học sinh trong học tập; rèn luyện đạo đức, giao tiếp, ứng xử, ý 

thức kỷ luật; trong lao động, bảo vệ môi trường, hoạt động xã hội, phòng chống 

các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông… (chẳng hạn như hướng dẫn bạn 

cách học tập đạt hiệu quả; giúp đỡ bạn có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên để học tập tốt; 

có sáng kiến xây dựng vườn cây xanh trong trường; có biện pháp hiệu quả duy trì 

cổng trường An toàn giao thông; lao động gây quỹ kế hoạch nhỏ để trao học bổng 

giúp đỡ bạn khó khăn…). 

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Công tác tuyên truyền 

- Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền: 

+ Lồng ghép trong các hoạt động tập thể: Tuyên truyền trong giờ chào cờ 

đầu tuần; trong họp tổ chuyên môn hàng tuần, tháng; trong họp Hội đồng giáo dục 

nhà trường; trong các buổi sinh hoạt tập thể; trong hoạt động kỷ niệm các ngày lễ 

lớn của đất nước, địa phương, trường học. 

+ Tuyên truyền qua tấm gương người thực, việc thực: Cán bộ nhà giáo 

gương mẫu trước học sinh nhất là học sinh nội trú, bán trú; ứng xử văn hóa trong 

nhà trường; đứng đắn trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, đặc biệt là đối với 

học sinh lớn. 

+ Viết tin bài, làm Báo tường, phóng sự hình ảnh, âm thanh, clip về những 

tấm gương điển hình người tốt việc tốt. 

+ Lập sổ vàng, hằng tháng ghi danh những việc làm tốt điển hình, những 

gương người tốt - việc tốt trong trường, trong từng lớp.  

- Tổ chức các hoạt động cụ thể để nhà giáo thực hiện; tạo môi trường cho 

cán bộ, nhà giáo, học sinh phấn đấu rèn luyện, nâng cao hiệu quả tuyên truyền. 

2. Kiểm điểm định kỳ việc thực hiện lời hứa 
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- Đầu năm học tổ chức đăng ký, lập danh mục việc làm tốt của từng nhà 

giáo, học sinh; 

- Hàng tuần thực hiện đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn, giúp đỡ công tác triển 

khai, thực hiện đạt kết quả;  

- Hàng tháng, báo cáo kiểm điểm, nhận xét, đánh giá trước Tổ chuyên môn, 

trước Hội đồng giáo dục, trong kỳ sinh hoạt Chi bộ; sinh hoạt Công đoàn, Đoàn 

TNCS;  

- Đưa vào chương trình công tác hàng tuần, hằng tháng của BCH Công đoàn 

cơ sở, BCH Đoàn TNCS trong trường học nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, 

đánh giá kết quả thực hiện 10 lời hứa của nhà giáo. 

- Hàng tuần, hằng tháng nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của từng học 

sinh trong lớp. 

3. Phát động các đợt thi đua trong năm học   

- Tổ chức cho cán bộ, nhà giáo đăng ký thi đua; ký kết giao ước thi đua; 

triển khai các đợt thi đua. 

- Sơ kết, tổng kết các đợt thi đua để lựa chọn tấm gương điển hình. Lấy tinh 

thần gương mẫu, mô phạm, hy sinh, cống hiến của Nhà giáo Lào Cai cho giáo dục 

vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đánh giá kết quả thi đua của nhà giáo. 

- Nội dung các phong trào thi đua bao gồm: Thi đua dạy tốt; Thi đua đổi mới 

phương pháp dạy học; Thi đua sáng tạo, đổi mới; Thi đua nghiên cứu chương trình 

GDPT mới; Thi đua ứng dụng CNTT trong dạy học; Thi đua thực hiện giáo dục 

STEM; Thi đua xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp; Thi đua xây dựng nền nếp, kỷ 

cương trường học; Thi đua học tốt; Thi đua tự học; Thi đua nghiên cứu KHKT...  

4. Ghi danh, biểu dương, vinh danh các gương điển hình 

- Trình các cấp ghi nhận thành tích các gương điển hình người tốt - việc tốt 

bằng nhiều hình thức như: biểu dương, tặng thư khen, tặng danh vị, khen thưởng: 

+ Biểu dương, tặng thư khen các cá nhân đạt kết quả toàn diện trong thực 

hiện 10 lời hứa; luôn luôn khắc phục hạn chế, yếu kém để làm những việc tốt đẹp. 

+ Vinh danh các cá nhân đạt kết quả toàn diện, chất lượng cao trong thực 

hiện 10 lời hứa; luôn luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. 

+ Khen thưởng các cá nhân đạt kết quả toàn diện, xuất sắc trong thực hiện 

10 lời hứa; luôn luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua; việc làm tốt 

có sức lan tỏa rộng rãi trong đơn vị, cộng đồng. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng, vinh danh các gương 

điển hình vào dịp sơ kết đợt thi đua, ngày kỷ niệm, lễ lớn của địa phương, của 

ngành. 

- Đồng thời với việc lên án, đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực như: 

Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; vi phạm đạo đức nghề nghiệp; trù 

dập học sinh, lợi dụng học sinh, dạy thêm học thêm trái quy định... 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 
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1.1. Phòng Tổ chức cán bộ 

- Là đơn vị chủ trì công tác tham mưu, triển khai thực hiện 10 lời hứa của 

nhà giáo Lào Cai làm theo lời Bác trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo toàn ngành.  

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện Kế hoạch của đội ngũ cán bộ, nhà giáo theo từng học kỳ, cuối 

năm học. 

- Báo cáo sơ kết, tổng kết lồng ghép trong báo cáo kết quả học kỳ I, cuối 

năm học lĩnh vực Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ 

CBGV. 

1.2. Phòng GDĐH&GDTX 

- Là đơn vị thường trực, chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức cho học sinh 

xây dựng “Lời hứa của học sinh Lào Cai làm theo lời Bác”; 

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện của học sinh toàn ngành, tổng hợp trong báo cáo kết quả công 

tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh sinh viên.  

- Tham mưu chỉ đạo các trường học tổ chức sơ kết, tổng kết vào dịp kỷ niệm 

ngày sinh nhật Bác hằng năm. 

1.2. Văn phòng Sở 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu gương điển hình tiên tiến ở cơ sở 

trong Bản tin giáo dục và trên Cổng thông tin điện tử của ngành nhằm lan tỏa 

những gương “người tốt, việc tốt” điển hình trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học 

sinh thực hiện theo lời Bác dạy. 

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng trong toàn ngành những tấm gương 

điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong thực hiện lời hứa với Bác.  

1.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Tham mưu, hướng dẫn cơ sở trong sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ 

triển khai, thực hiện các nội dung kế hoạch; kinh phí mua tài liệu, giáo trình giảng 

dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp học.  

- Xây dựng dự toán kinh phí hằng năm phục vụ công tác triển khai, thực hiện 

các nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch. 

1.4 Các phòng chuyên môn Sở 

- Chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch theo các cấp học phụ 

trách đảm bảo đạt hiệu quả. 

- Chỉ đạo việc giảng dạy các giáo trình, tài liệu về học và làm theo Bác trong 

chương trình chính khóa; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại cấp học phụ 

trách. 

- Phối hợp tốt với đơn vị thường trực để triển khai các nhiệm vụ liên quan.  

2. Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học trong tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chi tiết triển khai, thực hiện đến toàn 

thể cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện 10 lời hứa của Nhà giáo Lào Cai làm 

theo lời Bác  
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- Chỉ đạo các trường học tổ chức cho học sinh xây dựng lời hứa của học sinh 

toàn trường làm theo lời Bác sao cho phù hợp với mong muốn, đặc điểm, điều kiện 

riêng của từng trường, công bố lời hứa tới học sinh toàn trường và giao cho giáo 

viên chủ nhiệm lớp hướng dẫn, giúp đỡ học sinh thực hiện. 

- Từng cá nhân cán bộ, nhà giáo và học sinh đăng ký việc làm tốt của  mình; 

khuyến khích tập thể, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ để từng người thực hiện đạt được kết 

quả cao nhất việc tốt đã đăng ký. 

- Tổ chức sơ kết nhân dịp ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 hàng năm để tuyên 

dương, vinh danh những cá nhân, việc làm có ý nghĩa nhất, tạo  được hiệu ứng lan 

tỏa sâu rộng đến cộng đồng. 

- Từng cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá kết quả thực hiện trong năm học, xây 

dựng kế hoạch của năm học tới tại hội nghị tổng kết năm học của đơn vị. 

3. Chế độ báo cáo 

+ Báo cáo công tác triển khai tại đơn vị (gửi kèm các văn bản, kế hoạch triển 

khai) trước ngày 30/9/2019. 

+ Báo cáo thường xuyên: Tích hợp vào Báo cáo sơ kết học kỳ I và Báo cáo 

tổng kết năm học. 

Nơi nhận báo cáo: Phòng GDĐH&GDTX; địa chỉ: Trụ sở khối IV, đường 

30/4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Điện thoại: 02143.821.361, E-mail: 

phonggddh@laocai.edu.vn. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị 

báo cáo kịp thời về bộ phận thường trực để tham mưu, giải quyết./. 

Nơi nhận:                                            
- UBND tỉnh Lào Cai; 

- BTG+BDV Tỉnh ủy; 

- Văn phòng: TU, UBND tỉnh; 

- Phòng GD&ĐT huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc sở; 

- Cổng thông tin điện tử ngành GD; 

- Lưu: VT, GDĐH&GDTX. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Ninh   
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