
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN TRVC NINH Dc 1p  - Tir do - Hinh phñc 

S6:oM  /KH-UBND Trtc Ninh, ngày tháng 3 nám 2023 

KE HOACH 
Trin khai thirc hin Chi thi s 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 

cüa Thu ttr&ng ChInh phü v vic tang cu'ng trin khai cong tác 
xây dirng van hóa h9c dirôrng trên dja bàn huyn Trirc Ninh 

Thirc hin Chi thj s 08/CT-hg ngày 01/6/2022 cüa Thu tixàng ChInh phü 
ye vic tang cithng triên khai cong tác xây dimg van hóa hçc dixô'ng, Quyt djnh 
so 453 1/QD-BGDDT ngày 28/12/2022 cüa B Giáo d1ic và Dào to ye vic ban 
hành Ké hoach  triên khai Chi thj so 08/CT-TTg cüa Thu tixóng ChInh phü v tang 
ctthng cong tác xây dirng van hóa h9c dung cüa ngành Giáo diic và K hoch s 
231KH-UBND ngày 13/02/2023 cüa UBND tinh Nam Djnh ye triên khai thirc hin 
Chi thj so 08/CT-TTg ngày 0 1/6/2022 cüa Thu tixàng ChInh phü ye vic tang cuông 
triên khai cong tác xây dirng van boa bce duô'ng trên dja bàn tinh Nam Dinh; 
UBND huyn xây drng Kê hoch triên khai thirc hin nhis sau: 

!. MIJC DICH, YEU CAU 
1. Thirc hin chü trixcing cüa Dàng, Nba nuóc v xây dimg nn giáo diic vâi 

tu tu&ng phát triên con ngithi toàn din và xây dirng nên van hóa Vit Nam tiên 
tiên, dm dà bàn sac dan tc dê van hóa, con ngithi Vit Nam thrc six trâ thành sire 
manh ni sinh, dng lirc phát triên dat rnthc và bâo v To quôc; tang dâu tu cho 
phát triên van hóa, xây drng van hóa hçc dix?mg tio môi trix&ng, diêu kiin thun 
irn nhât dê khai dy truyên thông yêu nuâc, niêm tin, khát v9ng, tr hào dan tc dôi 
vâi hçc sinh. 

2. Cii th hóa vic t6 chirc, trin khai thrc hin các miic tiêu, nhim v11, giài 
pháp trong Chi thj so 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 cüa ThU tuàng ChInh phU ye 
vic tang cithng triên khai cOng tác xây dimg van boa hçc di.rông. 

3. Rèn 1uyn nhân cách và giáo diic th h tré thành nhftng con ngithi phát 
trin toàn din dirc - trI - the - m, có lông yêu ntthc, tinh than t%r hào, tir ton dan 
tc, Co ' thirc và trách nhim vâi dat nixâc, cong dOng, gia dInh và bàn than; phát 
huy giá trj tinh than, truyên thông hiêu hoc. 

4. Dy mtnh cong tác giáo diic l tuâng each mng, van hóa, d?o  dire, lôi 
sng, lông yêu nrnrc, ti,,r hào dan tc và tuân thU pháp 1u.t cho the h tré, tao  niêm 
tin cho xã hi ye chat lung giáo diic, nâng cao dan trI, dào tao  nhân 1irc, bOi duô'ng 
nhân tài gop phân dào tao  nen nh&ng the h cOng dan tOt, cO phâm chat, näng l?c, 
dao dire, van hóa dáp irng yeu câu cUa xâ hi, gop phân xây drng con nguiri phát 
trin toàn din, nang dng, sang tao,  hào sang, lành manh,  van minh, than thin. 

!!. MUC  TIEU 
1. Tang cl.r&ng xây dirng van hóa irng xir trong tnrng hc nhm tao  chuyn 

bin can bàn v irng xir van boa cUa can b quãn l, nba giáo, nhân vién, bce sinh 
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d phát trin nàng 1c, hoàn thin nhân cách, 1i sng van boa; xây dirng van boa 
tnr&ng h9c lành mtnh, than thin; nâng cao chat luçmg giáo diic dào tao;  gop phân 
xay dirng con nguYi Vit Nam yêu nuâc, nhân ái, nghia tInh, trung thirc, doàn kêt, 
can cü, sang tao. 

2. 100% triiing hçc xây d%mg và thrc hin b quy tàc rng xi1 trong tnrng 
hçc theo quy djnh do B Giáo dic và Dào tao  ban hành, phü hçp vói diêu kin và 
dc trung vüng mien cüa môi nhà tnthng. 

3. Hing näm, 100% can b quãn 1, nba giáo, nhân viên, bce sinh duçic tuyên 
truyên, phô biên, bce tp cáe ni dung lien quan den van boa irng xü, môi tnthng 
van hóa trong gia dInh, nhà trueing và cong dông. 

4. 100% can b quãn 1, nhà giáo, nhân viên, can b Cong doàn giáo diic, 
Doàn thanh niên, Di thiêu niên trong tnrOng hc dirçc bôi duông nâng cao näng 
1irc irng xfr van hóa và näng 1irc to chüc giáo dc van hóa irng xir trong tru?ing hoc. 

5. Dn näm 2030, có 100% tru&ng hçc dat  chun xanh, sach,  dep, an toàn, 
gop phn xây d%mg mOi tnrOrng van hóa trung hoc. 

6. Các tn.r?mg hçc xây dimg k hoach, trin khai thirc hin dam bâo chit 
lucing, tiên d; lông ghép, phôi hçip vâi các kê hoach CO lien quan dam báo tInh 
thng nht, phü hçip trong qua trInh triên khai thirc hin. 

III. NHIM VIJ VA GIAI PHAP 
1. Tip tic ttp trung thirc hin hiu qua các chixcing trInh, d an dà duqc Thu 

tithng ChInh phü phê duyt ye xây dirng van hóa trong tnthng bce, tang ci.rmg 
giáo diic 1 tithng cách mng, dao  dIrc, lôi sOng, k5' näng sOng, khcii dy khát vcng 
cong hiên, nâng cao sue khOe hc dung cho hc sinh và xây dirng xã hi hc tap'. 

2. Rà soát, d xut hoàn thin h thng van ban quy phm pháp lut v cOng 
tác giáo diic van hóa hec  dix&ng bâo dam barn sat djnh hrnrng cüa Chirmg trInh 
giáo diic phô thông nàm 2018. 

a) V quy tc l'rrig xü trong các ca sâ giáo diic m.m non, ca sâ giáo dic ph 
thông, ca s& giáo diic thix&ng xuyên. 

b) Chun ngh nghip nhà giáo và can b quân l giáo diic; diu l các cp 
hoc, quy chê danh giá hanh  kiêm, két qua he tap,  rèn luyn cüa bce sinh. 

c) Nghiên ciru rà soát, süa di hoc bãi bO cac quy djnh, các ba1  chun, tiêu 
chun có tInh hInh thüc, crng nhäc, không phat buy duqc tInh sang tao,  chU dng 
a cac cp Ca s& giáo diic, không phñ hcrp vâi thc tiên, dan tâi bnh thành tIch 
trong giao diic. 

3. Tip t%lc thrc hin hiu qua Chumg trInh giao dc ph thông nam 2018, 

1 Quyt djnh s 1299/QD-TTg ngày 03/10/2018 cUa Thu tiiàng Chfnh phU phé duyt D an "Xây dirng van hOa irng 
xcr trong trirng hçc giai don 2018-2025"; Quyêt djnh s 1895/QD-TTg ngày 11/11/2021 cUa Thu tiiàng Chfnh 
phil phé duyt Chiimig trInh "Tang ctro'ng giao dic I ttràng cách mang, dao  drc, lôi song và khai dy khilt vong 
cng hin cho thanh nién, thiéu nién, nhi dong giai doan 2021 - 2030"; Quyét djnh so 1660/QD-TTg ngãy 
02/10/2021 cUa Thu tirâng ChInh phü phé duyt Chirang trinh Src khôe h9c duarng giai doin 2021 - 2025; Quyt 
djnh s 1373/QD-TTg ngay 30/7/2021 cüa Thu tiióng ChInh phü phé duyt Dé an "Xây drng xà hi h9c tp giai 
don 202 1-2030"; Quyet djnh so 31 1/QD-TTg ngày 05/3/2022 cüa ThU ti.ràng ChInh phU phé duyt Ching trmnh 
"Giáo dic 1 tiiàng cách mng, dao  dUc, lôi song van hOa cho thanh niên, thiu nién, nhi dông trén không gian 
mng, giai don 2022 - 2030". 
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chü trçng phát huy tInh tIch circ, chU dng, sang tao  và 4n diing kin thüc; khuyn 
khIch tinh than tr dcc, t11 hc tao  ca s dê ngithi hc cp nht tn thüc, ki näng, 
phát trién náng 1%rc, hoàn thin bàn than. 

a) Kt hçip giüa dy chit, dy ngu?i, trang bj k5 nàng và ctjnh huàng ngh 
nghip cho nguôri hoc; giáo diic phát triên toàn din cã ye phâm chat và näng hrc, 
hài hoà due, trI, the, m; ton tr9ng ' kiên bce sinh; phát triên cho hçc sinh nhitng 
phâm chat yêu dat nithc, yêu con nguii, chäm hçc, chäm lam, trung thirc, trách 
nhim. 

b) Tuyên truyn, giáo diic và trin khai các giái pháp thit thrc d thrc hin 
hiu qua, thrc chat 5 diêu Bác Ho day thiêu niên, nhi dông. 

c) Giáo dic, bi duong cho bce sinh v tInh cam, tInh yêu quê hucmg dt 
nuâc; bão ton nh&ng giá trj van boa, ljch si'r cüa cong dông các dan tc; xây dirng, 
phát triên giá trj van hóa truyên thông cüa dan tc Vit Nam. 

c) Chi dao,  hrnrng dn các co sâ giáo dc th%rc hin nghiêm tue vic xây 
dirng môi tru&ng xanh, sach,  dçp, an toàn, than thin; day manh  cong tác tuyên 
truyên, giáo dic thông qua các hInh thüc khâu hiu, báo chI, phuong tin truyn 
thông, internet phü hcip vói thuân phong m5 tVc,  dung miIe tiêu, si mnh cüa nhà 
tru?.Yng, cüa ngành. Dam bão cong tác xây dirng van hóa hçc dung là hoat dng 
thu?mg xuyên, lien tiic. 

4. Chi dao,  hithng dn vice di mói day và bce mon dao  düc, giáo dc cOng 
dan, sinh hoat Doàn, Dôi. Xây drng van hóa hçc dix&ng gän vâi cong tác giáo diic 
chInh trj, t11 tix&ng; khoi dy tinh than thi dua hc tip,  rén luyn; ixâc mo, hoài bão, 

chI, khát v9ng vucm len 1p than, 1p nghip; giáo diic cho hc sinb hInh thành 
näng hrc cam thii, dánh giá các giá trj van hóa, truyên thông thông qua các tác 
phâm vAn hóa, ngh thut; có thüc tiêp thu, gin gut nhtng giá trj ijeb sir, vAn hOa 
truyn thông cüa dan tc Vit Nam. 

5. Quan tam, bi duông tam hn, lông yêu nithc cho th h tré, hc sinh 
thông qua vic lông ghép, tIch hçp nhitng ni dung ye lông yêu nuâc trong các 
mon hoc, gRi hc chInh kbóa; trong các hoat  dng trâi nghim, các câu lac  b, hoat 
dng the diic, the thao trong yà ngoài nhà tnrYng. 

6. Tip tiic tp trung xây drng di ngü can b quân l, giáo viên, than vien 
ngành giáo d%lc dü ye so krqng, dam bào v chat luqng, dáp 1rng yeu cau thim v'i. 
Quan tam xay dirng mOi quan h con ngi.räi yój con ngi.thi; con ngithi vói tir nhien 
trong môi tnthng giáo dçic; phát buy vai trô neu guong cüa ngixii thay, bão dam 
mi thy cô giáo là tam guong ye tir hoc, dôi mth sang tao, dao due, lôi sOng, cM 
phn du khát vng cong hiên. 

7. Di mâi quan trj nhà trung, xay drng môi truô'ng hçc tap,  sinh hoat van 
boa, dan chü, khoi dy sang tao;  bao dam môi ngày tâi trung là rnt ngày vui; chi 
dao di mói t chuc, hoat dng cüa thu vin gAn vâi chuyên dôi so, day math  van 
boa dcc trong cáe nhà trtthng. 

8. Xây dirng các phong trào, mO hInh vAn boa, van ngh, th dc, th thao 
rên luyn sue kbOe, tinh than cho hçc sinh trong các tn1ng bce, tao  san choi lành 
math, b Ich cho giáo vién, hc sinh. Tao  dieu kin thi4n  igi de phát buy hiu qua 
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các thit ch van boa hin có phiic vi nhu cu vui chai, giái trI lành mnh, an toàn 
cUa h9c sinh. 

9. Tang cithng sir phi hqp gia dInh - nhà tnr&ng - xã hi trong vic xay 
dirng van hóa h9c dix&ng gàn vâi xây dirng van boa gia dInh. Day manh  tuyên 
truyên nhàm nâng cao nhn thüc cüa can b, dãng viên và nhan dan, dc bit là 
giáo viên, h9c sinh và cha mc hpc sinh ye h giá trj chuân mrc con ngu?i Vit 
Nam, h giá trj van hóa Vit Nam, van hóa và con ngrn'Yi Nam Djnh, gop phân vun 
däp giá trj tot dçp cña gia dInh Vit Nam. 

10. IJu tiên b trI ngun hrc thirc hin các d an, chuang trInh lien quan dn 
xây dmg van boa h9c dii&ng. Huy dng các nguôn lirc tang cu?mg cci sâ 4t chat, 
trang thiêt bj dáp 1rng yêu cau dy hçc và giáo diic, bào dam môi trithng sii pham 
than thin, an toàn, gop phân xây dirng van boa hc dithng a các tnr&ng h9c, cci sâ 
giáo dc. 

IV. KINH PHI THVC  HIN 
Kinh phi thirc hin K hoach  duçic b trI tü ngun ngân sách nhà nuôc theo 

phân cap ngân sách hin hành; nguOn kinh phi lông ghép trong các chuo'ng trInh, 
dê an, dir an có lien quan và các nguôn huy dng hçip pháp khác. 

V. TO CH1YC THVC  HIN 
1. Phông Giáo dijc và Dào tio 
Là co quan thu?ng trrc tham mixu UBND huyn thirc hin các cong vic 

sau: 
a) Chü trI, phi hqp vói các co quan, don vj lien quan tham mru xây drng 

và t chirc triên khai kê hoach cong tác xây dimg van hóa hçc duôrng. 
b) Tham muu UBND huyn quán l, chi dao  các co sâ giáo diic trên dja bàn 

phi hcip vâi các co quan, don vj to chuxc triên khai cOng tác xay dirng van hóa hçc 
dithng dam bào hiu qua, thiêt thirc. 

c) Djnh k' báo cáo UBND huyn và Sâ Giáo diic và Dào tao  kt qua thirc 
hin vào cui nàm hçc hoc báo cáo dt xuât khi duçic các co quan có thâm quyên 
yêu câu. 

2. Phông Ni vii 
Phi hçip vol Phông Giáo diic và Dào tao  tham mini cho UBND huyn xây 

dmg k hoach phát triên di ngfl nba giáo, can b quãn l giáo dic theo hixOng 
chu.n hoá, dam bão co câu, sO luçing theo quy djnh. 

3. Phông Van hóa - Thông tin 
a) Chi dao,  hrnng dn các dja phi.rong s1r diing hiu qua các thit ch van 

hóa 0 co sO, có co ch d h9c sinh các tnr&ng hpc &rqc hixOng chê d ru tiên khi 
vui choi, tham quan tai  các cOng trInh van hóa, sü dimg khu virc the thao, san choi 
bãi tp cong cong. 

b) Phi hçip vOi Phông Giáo dc và Dào tao  xây dirng ni dung, chrang 
trInh, hithng dn các hoat dng van hóa, van ngh, the thao vui tuoi, lành manh  và 
bào dam các giá trj truyen thông van hóa cüa dan tc. 

c) Dy manh  cOng tác 4n dng, tuyen truyn, giáo diic np sng van hóa 
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trong gia dInh, trách nhim cüa cha mc, ông bà trong giáo diic dao  düc, kM sng 
cho con cháu; triên khai có hiu qua Dê an "Phát triên van hóa d9c trong cong 
dông". 

d) Tang cr?mg quân l, hu&ng dn h thng thông tin cci s& xay d%rng các 
chuyên m11c, chuyên dê ye các ni dung cüa cong tác giáo diic van hóa hc thr&ng; 
tang cithng lan tOa tam guong ngu?ii tot, vic tot trong h9c sinh; lan töa các giá trj 
tot dçp, dông thii phê phán nhftng hành vi loch chuân ye do dec, lôi sOng. 

e) Kim soat ch.t chë các n phm van hóa dành cho hçc sinh có yu t bo 
lirc, mang djnh kiên ye giâi, dan tc, nguYi khuyêt tat,  trái vâi truyên thng vn 
hóa, thuân phong, m tçic cüa dântc; tang cixông cOng tác rà soát và có bin pháp 
xi:r l kjp thyi dOi vâi thông tin xâu dc trén không gian mng ânh hix&ng tiêu crc 
den môi tru&ng van hóa hçc dithng cüa hçc sinh. 

4. Phông Lao dng - Thtro'ng binh và Xã hi 
a) Chi dto cci sâ giáo diic ngh nghip trin khai cOng tác xay dmg van hóa 

hçc du&ng theo Quyêt djnh sO 1299/QD-TTg ngày 03 tháng 10 nàm 2018 v D 
an "Xây dmg van hóa irng xfr trong trithng h9c giai doan 2018 - 2025". 

b) Tang cu&ng chi do, huàng dan, kim tra, dOn dc Co s& giáo diic ngh 
nghip nâng cao chat luqng giáo diic van hóa h9c di.r&ng. 

5. Cong an huyn 
a) Phi hçrp chtt ch vfi Phông Giáo dc và Dào to và Co sâ giáo diic trong 

vic trao dôi thông tin; huâng dan tp huân, tuyên truyên phông, chông ti phm 
và phông ngi'ra tai, t nn xâ hi trong tnr&ng hçc. 

b) Tang cir&ng các giài pháp bão dam an ninh, trt tir khu vic xung quanh 
truô'ng h9c; phôi hqp vâi các ban, ngành lien quan nhât là ngành Giáo dçic trong 
phông, chông và xir l ti phm, vi phm pháp lutxuât phát tü bo hc h9c du&ng 
và các hành vi vi phm pháp lu.t khác lien quan den can b, giáo viên, hc sinh. 

S. 6. Phong Tai chinh- Ke hoch 
Can cü tInh hInh thirc t và khâ näng can di ngân sách dja phuong tham 

muu cho UBND huyn bô trI kinh phi chi thiz&ng xuyên dê thrc hin Ke hoach 
theo phân cap ngân sách hin hành. 

7. Uy ban Mt trn T quc Vit Nam huyn 
D nghj Uy ban MTTQ Vit Nam huyn tang cung tuyen truyn, v,n dng 

hi viên, doàn viôn và toàn xâ hi tich cijc tham gia cOng tác xây drng van hóa 
h9c dix&ng. PhOi hqp to chrc trien khai hiu qua Phong trào xây drng gia dInh 
"Ong bà, cha mc mu mirc, con cháu thào hiên" a các dja phi.rong; to chüc giám 
sat vic thçrc hin các ni dung trong cong tác xay drng van hóa h9c duang. 

8. Lien doàn Lao dng huyn 
D nghj Lien doàn Lao dng huyn chi do các t chüc cOng doàn dy m.nh 

cOng tác tuyên truyên ye xây dimg van hóa ng xir trong doàn viên, cong nhân lao 
dng; 4n dng can b, doàn viên là can b, nhà giáo, viên chrc trong truang hçc 
thirc hin nhim v11 xây dimg mOi tru1ng van hóa trong truông h9c. 
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9. Doàn TNCS H1 ChI Minh huyn 
D nghj Doàn TNCS H ChI Minh chi dao  Doàn co si t chi'rc cong tác giáo 

d%lc van boa hçc &r&ng thông qua hot dng các câu lac  b k näng sOng, câu lac 
b Can b Doân, câu lac  b Tong ph%1 trách Dci;  chñ dng phôi hçip vâi don vj lien 
quan xây drng, triên khai tuyên truyên nâng cao nhn thüc ye hành vi img xà van 
hóa cho thanh niên, hçc sinh. 

10. Hi Lien hip Phii nfr huyn 
D nghj Hi Lien hip Ph%i ntr t chüc tuyên truyn cho can b quán l, giáo 

vien, nhãn viên và cha mc hc sinh: (1) Vai trô, trách thim cüa cha mc, gia dInh 
trong giáo dic toàn din và hài hôa ye due, trI, the, m5 cho tré em, hc sinh; (2) 
Quyên, nghTavi cUa con cái vài cha mc, gia dInh; (3) Xây dimg gia dInh am no, 
hnh phñc, tiên b, van minh. các thành viên trong gia dInh i'rng xir mu m%rc; (4) 
K5r nàng üng xü dôi vâi hçc sinh flu; triên khai các chuong trmnh, kê ho?.ch  thirc hin 
co hiu qua cong tác gia dInh và giáo dc do düc, lOi song trong gia dInh, hrnng 
den xây dirng van hóa irng xii, giao tiêp van minh trong môi gia dInh, dông tc, cong 
dOng dan eli và các cong sf1, to chuyên biên tIch c1rc trong van hóa, gop phân quan 
tr9ng vào sir phát triên cüa xa hi. 

11. Hi Khuyn h9c huyn 
Quan tam t, chüc trin khai các thim vlsi "khuyn hçc, khuyn tài, xây dirng 

xã hôi hoc tap", tiêp tue chi dao thiic hiên hiêu qua Thang khuyen hoc, tang cliong 
chü dng xây dirng to cht'rc các hoat  dng khuyên hçc khuyên tài, nhäm h tro, tao 
dng l?c  cho bce sinh trong hçc t.p và rèn luyn. 

12. Uy ban nhân dan các xã, thj trn 
Can cü K hoach cüa UBND huyn, UBND các xâ, thj trn có trách nhim 

xây drng Kê hoach  triên khai thirc hin Chi thj sO 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 cUa 
ThU tisóng ChInh phU ye vic tang cung triên khai cong tác xây dirng van boa hc 
dung ti dja phixong, dam bào phU hcp vth chi do cUa Trung uong, tinh, huyn 
và tInh hInh thire tê cUa dja phuong. 

Trên day là K hoch trin khai thirc hin Chi thj s 08/CT-TTg ngày 
01/6/2022 cUa ThU ttrâng ChInh phU ye victàng cuông triên khai cong tác xay 
drng van hóa hçc dithng. Trong qua trInh triên khai, neu có visâng mac, cac don 
vi kjp thñ phân ành ye co quan thu?ng trirc (Phông Giao diic và Dào tao) dê tOng 
hçip, bao cáo UBND huyn xem xét và quyêt djnh./ 

No'i nhmn: 
- Thu&ng trirc Huyn üy; 
- LAnh dao  HDND, UBND huyn; 
- Các cci quan, ban, nganh, doàn the cüa huyn; 
- UBND các xã, thj trân; 
- BBT Cng thông tin din tCr huyn; 
- Lini: VT/

,,
. 

Phim Tr9ng Duy 
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