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Kính gửi:  

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

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 
Ngày 09/11/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Kế 

hoạch số 2392/KH-SGD&ĐT về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn 

hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020 - 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án). 

Đến nay, các đơn vị đã triển khai và đạt được nhiều kết quả khả quan. Để tăng 

cường đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai Đề án, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Bám sát các nội dung của Đề án, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với 

chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện. 

Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học 

sinh trong việc nâng cao văn hoá ứng xử trong nhà trường, trên môi trường 

mạng cũng như ngoài xã hội; nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, 

đồng thời phê phán những hành vi, ứng xử thiếu văn hoá. 

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

phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, Tổ tư vấn tâm lý, Tổ công tác xã hội 

trường học, xây dựng các mô hình, đa dạng hoá các hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, kiềm chế cảm xúc, tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh cho học sinh... theo hình 

thức trực tiếp hoặc trực tuyến, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà 

trường và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, đơn vị. 

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nền nếp, kỷ cương, xây 

dựng văn hoá nhà trường, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở các 

cơ sở giáo dục; kịp thời tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc 

thực hiện Đề án. 

Nhận được Công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 
- Vụ GDCT HSSV, Bộ GD&ĐT (b/c); 
- Giám đốc, các PGĐ Sở (b/c); 
- Các phòng: GDTH, GDTrH (p/h); 
- Lưu: VT, CTTT (02).  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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