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KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”
giai đoạn 2018-2025 của ngành giáo dục và đào tạo
Căn cứ Kế hoạch số 820/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh An Giang về việc thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”
giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Đề án); Sở Giáo
dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai trong ngành giáo dục và đào tạo, cụ thể
như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tăng cường văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về
ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh để phát triển năng
lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh,
thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt
Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Giai đoạn 2018-2020
- 100% các trường học xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy
tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An
Giang ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi trường;
- Hằng 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 Giáo
dục, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Đội Thiếu niên trong trường học được bồi dưỡng
nâng cao năng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa
ứng xử trong trường học;
- Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh,
thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.
2.2. Giai đoạn 2021-2025
- 100% các trường học duy trì, phát huy và thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử
trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ GDĐT, UBND tỉnh ban hành,
phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi trường;
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- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV 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 Giáo
dục, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Đội Thiếu niên trong trường học được bồi dưỡng
nâng cao năng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa
ứng xử trong trường học;
- Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh,
thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong
trường học
1.1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo,
cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, gia đình và cộng đồng về các 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, nhà giáo, nhân viên, 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 quản lý, nhà giáo, nhân viên và
người đứng đầu trong nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển
hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.
1.2. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên báo chí, truyền
hình và các phương tiện thông tin khác của địa phương và nhà trường
Tuyên truyền thông qua tổ chức các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn
đàn, các hoạt động ngoại khóa về ứng xử văn hóa trong 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. Xây dựng và thực hiện các quy tắc trong trường học
- Các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng, thực hiện bộ quy tắc ứng xử theo các
quy định quy tắc ứng xử trong trường học do Bộ GDĐT và UBND tỉnh ban hành, đảm
bảo có sự tham gia của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học
sinh, cha mẹ học sinh,…) và cam kết thực hiện.
- Bộ quy tắc ứng xử quy định cụ thể những việc nên làm và không nên làm
trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường thể hiện thông qua
trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử. Bộ quy tắc ứng xử phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ
thực hiện, phù hợp với lứa tuổi, các cấp học và văn hóa đặc trưng của các vùng miền
(mầm non, phổ thông, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên).
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- Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ
quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học biết và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử.
- Bộ quy tắc ứng xử phải được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo,
website của nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác
của nhà trường; gửi đến các thành viên trong nhà trường qua hệ thống email, hệ thống
liên lạc điện tử,…
- 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 Bộ quy tắc ứng xử trong trường
học 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 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 và 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 hóa ứng xử cho trẻ em, học sinh
trong các cơ sở giáo dục; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa 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
a) Đối với các cơ sở GD 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, trong các
chuyên đề lễ giáo, hoạt động giáo dục,… để hình thành và phát triển ở trẻ em ý thức,
hành ứng xử phù hợp với độ tuổi (lễ phép, kính trọng, yêu thương thầy, cô giáo, ông,
bà, cha, mẹ; yêu quí anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu cái đẹp).
b) Đối với giáo dục phổ thông:
- 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 với người khác.
- 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, nhường và biết giúp đỡ người lớn tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật…; đi
đúng giờ, hẹn đúng giờ, giữ lời hứa hẹn; triển khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ)
trong các hoạt động liên quan (thư viện, căn 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: Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo
dục chính trị, Ngữ văn, Lịch sử… theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người
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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, tập tự diễn thuyết, tham gia diễn đàn, tọa đàm, đối
thoại,…; đặc biệt phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của học sinh khóa học
trước (đội ngũ cán bộ lớp, chi đoàn, chi đội…) 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 các hoạt động giáo dục góp phần trong công tác thi đua xây dựng
trường học văn hóa, văn hóa ứng xử, thực hiện nến sống văn minh, lịch sự trong cán
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh bằng các hoạt động thiết thực, thường
xuyên, hiệu quả trong mỗi năm.
- Khuyến khích học sinh 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, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục và
quan tâm đến các sự kiện thời sự - chính trị của địa phương, đất nước và quốc tế, với
khách là người nước ngoài…
- Tạo cơ chế cho học sinh phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học
tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường, giám sát việc thực
hiện văn hóa ứng xử và dân chủ trong trường học; tham gia ngăn chặn các hành vi vi
phạm quy tắc ứng xử trong trường học.
- Tăng cường các giáo dục định hướng cho học sinh sử dụng hiệu quả công
nghệ thông tin, biết tự bảo vệ mình khi sử dụng mạng xã hội trong học tập, rèn luyện,
hướng nghiệp, khởi nghiệp, giải trí lành mạnh và thể hiện văn hóa ứng xử trong môi
trường internet, 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, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về năng lực ứng xử văn hóa
cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, đội ngũ cán bộ công tác giáo dục chính trị, công
tác Đoàn - Hội - Đội trường học, giáo viên chủ nhiệm.
- Xây dựng chuyên đề, tài liệu, giáo dục tổ chức các hoạt động về giáo dục văn
hóa ứng xử trong chương trình đào tạo giáo viên nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo
gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách tốt và có lối sống lành mạnh, văn hóa.
5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây
dựng văn hóa ứng xử
5.1. Nhà trường
- 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 và năng
lực tổ chức giáo dục ứng xử văn hóa của cán bộ, nhà giáo và nhân viên nhà trường.
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- 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 cho HSSV trong và ngoài
trường học; biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong việc thực hiện
văn hóa ứng xử; tuyên dương, nhân rộng điển hình lời nói 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 người học, cán bộ, nhà giáo,
nhân viên nhà trường, gia đình người học, cá nhân có liên quan khác về văn hóa ứng
xử trong trường học và trên môi trường internet, mạng xã hội; 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.
- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội
Liên hiệp 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 văn hóa,
công bố công khai kết quả xử lý các vụ việc liên quan trong đơn vị.
- Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo, HSSV trong việc tham gia
bảo vệ cảnh quan sư phạm, giữ gìn nề nếp nhà trường, lớp học và cá nhân. Đảm bảo
công tác tự kiểm tra và kiểm tra thường xuyên tại đơn vị
5.2. Phối hợp với gia đình học sinh
- Tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của phụ huynh trong việc giáo dục
văn hóa ứng xử cho học sinh; gương mẫu trong ứng xử văn hóa với thầy cô giáo, gia
đình và cộng đồng; gương mẫu trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ cảnh quan sư
phạm; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho
người học trong ứng xử văn hóa.
- Tuyên truyền trong PHHS thực hiện tốt công tác 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 các buổi họp, gặp gỡ, trao đổi, xử lý các tình huống liên quan đến học sinh;
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.
- 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.
5.3. Phối hợp với chính quyền địa phương
- Thực hiện tốt công tác phối hợp tại địa phương, đẩy mạnh các hoạt động tuyên
truyền nhằm 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.
- Tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn, tổ chức giáo dục
hỗ trợ người học gặp khó khăn; xử lý kịp thời các vi phạm về văn hóa ứng xử, vi phạm
pháp luật; đảm bảo an toàn cho nhà giáo và người học.
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- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà trường, xây dựng cơ sở vật
chất, cảnh quan môi trường; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa ứng xử trong
các trường học; có hình thức động viên khen thưởng các đơn vị làm tốt; kịp thời xử lý
các đơn vị để xảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Đề án: nguồn chi thường xuyên sự nghiệp hàng năm theo
phân cấp ngân sách nhà nước của các đơn vị có liên quan đến Đề án; các nguồn thu,
các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hợp pháp khác.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Chính trị, tư tưởng – Sở GDĐT
- Chủ trì tham mưu lãnh đạo Sở GDĐT phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh tỉnh, các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành
phố thực hiện Đề án; tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong các cơ sở
giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu ban hành bộ Quy tắc ứng xử trong trường học, quy định tiêu chuẩn
theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, UBND tỉnh.
- Tham mưu thành lập Ban điều hành Đề án của ngành giáo dục và đào tạo; dự
toán kinh phí hoạt động của Ban Điều hành, chi phí khác để phục vụ về: tài liệu, tuyên
truyền, bồi dưỡng…chi phí khác có liên quan theo quy định; Phối hợp biên soạn tài
liệu, pano, áp phích tuyên truyền; tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo về xây
dựng văn hóa học đường và văn hóa ứng xử trong trường học; rà soát, đề xuất hoàn
thiện các văn bản liên quan
- Tham mưu công tác kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo
dục và đào tạo; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong
việc xây dựng văn hóa ứng xử.
- Tham mưu tổ chức Sơ kết Đề án vào năm 2020, 2023; Tổng kết Đề án vào
năm 2025; báo cáo Bộ GDĐT kết quả triển khai Đề án và đề xuất nội dung xây dựng
văn hóa ứng xử trong trường học ở giai đoạn tiếp theo.
- Tham mưu công tác phối hợp với Công đoàn Giáo dục 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 trong việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học.
- Tham mưu công tác phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và triển khai kế
hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường; phòng chống
ma túy, tệ nạn xã hội; xây dựng tài liệu tuyên truyền trong cán bộ quản lý, nhà giáo,
nhân viên, học sinh; phát hiện, ngăn chặn các hành vi tuyên truyền, phát hành văn hóa
phẩm độc hại trong các trường học; quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có biểu hiện vi
phạm pháp luật tại địa phương.
2. Các phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn
vị, đảm bảo thực hiện hiệu quả văn hóa ứng xử trong trường học; nêu cao trách nhiệm
quản lý và vai trò nêu gương của cán bộ, nhà giáo, nhân viên trước học sinh và phụ
huynh.
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- Tổ chức tuyên truyền về văn hóa ứng xử và hành vi ứng xử văn hóa trong
trường học; phòng chống tác hại tiêu cực từ internet, trò chơi trực tuyến đối với học
sinh; tuyên truyền các hành vi văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc;
phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; thực hiện tốt công tác
bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về văn hóa ứng xử, lời nói, cử chỉ đẹp, lối
sống văn minh, lịch sự, mô hình văn hóa ứng xử cho thiếu nhi, đội viên, đoàn viên; triển
khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn - Hội - Đội để thực hiện
văn hóa ứng xử trong trường học và cộng đồng; tuyên truyền các nội dung về ứng xử
văn hóa, các tấm gương ứng xử văn hóa trên hệ thống bảng tin của hệ thống các
trường học.
- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong việc xây dựng và
thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực
học đường; môi trường văn hóa ngoài trường học để không làm ảnh hưởng đến văn
hóa ứng xử trong trường học tại địa phương.
- Sử dụng đúng mục đích ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội
để thực hiện Đề án tại đơn vị.
- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử
trong học đường; hằng năm báo cáo tình hình thực hiện gửi Sở GDĐT (thông qua
phòng Chính trị, tư tưởng). Tổ chức Sơ kết Đề án vào năm 2020, 2023; Tổng kết Đề
án vào năm 2025 để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất nội
dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học ở giai đoạn tiếp theo.
Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử
trong trường học giai đoạn 2018- 2025” của ngành giáo dục và đào tạo./.

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy AG;
- VP.UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng chức năng Sở GDĐT;
- Thanh tra Sở;
- Công đoàn ngành GD;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo dục và
Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.v
n
Cơ quan: Tỉnh An Giang

Võ Bình Thư
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