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             Kính gửi: Các trường tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS; 

               
Thực hiện Công văn số 1214/SGDĐT-GDPT ngày 22/9/2016 của Sở  

Giáo dục và Đào tạo Sơn La về chương trình phối hợp công tác Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2016-2020,  Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường 

tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS trong toàn huyện triển khai thực 

hiện một số nhiệm vụ như sau: 

1. Công tác tuyên truyền. 

- Phối hợp với huyện Đoàn, Đoàn thị trấn, Đoàn xã, cơ quan truyền thông 

đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà 

nước về công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ; chủ động, minh bạch, kịp thời 

cung cấp thông tin hoạt động của đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội đối với 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đặc biệt là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. 

- Chú trọng tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

và vai trò của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp đổi mới giáo dục; các tấm 

gương đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, nhà giáo tiêu biểu; các mô hình 

mới, cách làm hay; khuyến khích xuất bản, tái bản các đầu sách, ấn phẩm hay có ý 

nghĩa bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng. 

- Tăng cường lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội 

học tập cho các đoàn viên thanh niên, vận động học sinh tham gia các hoạt động 

tình nguyện, các hoạt động vì cộng đồng để phát huy sức trẻ, trải nghiệm; hình 

thành, phát triển ý thức vì cộng đồng. 

- Tổ chức tuyên truyền về lịch sử dân tộc, lịch sử đảng, ngành giáo dục, 

đoàn, hội, đội; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn 

của đất nước, của ngành giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền, 

giáo dục về chủ quyền biển đảo. 

2. Giáo dục chính trị, tư tưởng học sinh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
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luật của Nhà nước; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính 

trị, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo việc nắm bắt và định hướng dư luận trong 

học sinh; tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác 

thông tin, đảm bảo an toàn thông tin trên Internet; định kỳ tổ chức đối thoại trực 

tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, đoàn viên, thanh niên. 

- Chỉ đạo tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh hằng năm trong các 

cơ sở giáo dục, đào tạo. Tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ 

lớn, các sự kiện quan trọng của nhà trường, của địa phương. 

- Tăng cường công tác phát triển Đảng đối với đoàn viên, hội viên và cán 

bộ, giáo viên trẻ, học sinh xuất sắc. 

- Vận động thanh niên trường học sống đẹp, chia sẻ, học tập những 

câu chuyện có ý nghĩa tốt đẹp về lối sống trong xã hội, trong sinh viên, học 

sinh. Tổ chức Đoàn trong các nhà trường chủ động, kịp thời tổ chức các 

hình thức thông tin, trao đổi để học sinh nhận thức đúng trước những biểu 

hiện chưa tốt về đạo đức, lối sống của thanh niên trong nhà trường, xã hội; 

xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả công tác thư viện, thúc đẩy văn hóa 

đọc trong học sinh. 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động, cuộc thi, hội thi quy mô toàn quốc: 

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”; Cuộc thi Tìm hiểu về Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hội thi trực tuyến tìm 

hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam “Tự hào Việt Nam”; Phong trào "Tôi yêu Tổ 

quốc tôi”; Cuộc thi Chinh phục vũ môn... 

3. Đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng 

cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế 

cho học sinh. 

- Tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về cơ chế, 

chính sách học tập; bồi dưỡng, sử dụng và phát huy tài năng trẻ; chính sách hỗ 

trợ học sinh tham gia nghiên cứu khoa học,  

- Giới thiệu, hướng dẫn cho học sinh tiếp cận, khai thác, sử dụng các 

nguồn tài liệu từ thư viện , nguồn tư liệu, học liệu, phần mềm, chương trình đào 

tạo trực tuyến miễn phí trong và ngoài nước một cách hiệu quả; tổng hợp giới 

thiệu các công trình khoa học của học sinh để tham khảo, giới thiệu sản phẩm 

nghiên cứu khoa học của học sinh đến doanh nghiệp, các đơn vị phù hợp, tìm 

kiếm nguồn lực đầu tư hiện thực hóa các ý tưởng, đề tài có giá trị. 
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- Triển khai hoạt động “Mùa thi nghiêm túc”, ngăn ngừa, đẩy lùi mọi 

hành vi gian lận trong học tập, thi cử. 

- Phát huy vai trò của giáo viên trẻ trong việc định hướng, hướng dẫn học 

sinh nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo viên trẻ ở các vùng 

khó khăn, biên giới, hải đảo: hỗ trợ trang thiết bị dạy học, nhà ở, đời sống tinh 

thần, chia sẻ kiến thức chuyên môn giữa giáo viên, giảng viên... 

- Phối hợp triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống Giáo 

dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 1400/QĐ-

TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng, triển khai đề án nâng 

cao năng lực tiếng Anh cho thanh, thiếu niên và nhi đồng Việt Nam giai đoạn 

2016-2020 trên cơ sở chỉ đạo tổ chức hoạt động các câu lạc bộ tiếng Anh, tổ 

chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh, tài năng tiếng Anh, sinh viên tình nguyện 

dạy tiếng Anh trong cộng đồng, các diễn đàn giao lưu và các hoạt động thiết 

thực khác. 

- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, 

khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, đồng thời tiếp cận các nguồn thông tin 

quốc tế trên internet và tăng khả năng đề kháng trước tác động tiêu cực của 

mạng xã hội đối với thanh, thiếu niên trong trường học. 

- Tích cực tổ chức các hoạt động tham quan, giao lưu văn hóa, triển khai, 

tham gia các phong trào thi đua của ngành tổ chức như: Phong trào thi đua Dạy 

tốt, học tốt; Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; nội dung Cuộc vận động “Mỗi 

thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo” và nội dung 

Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Học sinh 3 rèn 

luyện”; Phong trào “Khi tôi 18”; Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực 

hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; Phong trào “Sáng tạo trẻ”, Chương trình “Tri thức 

trẻ vì giáo dục”... 

- Triển khai, tham gia các hoạt động, cuộc thi hàng năm: Cuộc thi 

Olympic các môn học cấp quốc gia; Thi chọn học sinh giỏi quốc gia.  

4. Tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ; phân luồng, định hướng nghề 

nghiệp; khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh học tập, rèn 

luyện tốt góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động, Chương trình “Nhà bán trú dân nuôi”. 

Đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia hoạt động tình nguyện, ưu tiên các 

hoạt động tình nguyện tại chỗ, như giữ gìn, bảo vệ cảnh quan, môi trường học 

đường và của địa phương, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn 

an toàn giao thông, hiến máu tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội. 



4 

 

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức huy động nguồn lực thành lập và phát 

triển các quỹ, giải thưởng và học bổng để hỗ trợ, chăm lo cho học sinh trong học 

tập, nghiên cứu khoa học; học sinh nghèo vượt khó, khuyết tật; tuyên dương, 

vinh danh các học sinh có thành tích học tập xuất sắc; những tấm gương người 

tốt - việc tốt. 

- Tổ chức công tác tư vấn học đường, giáo dục giá trị sống, kỹ năng mềm, 

nâng cao khả năng ứng dụng tin học - ngoại ngữ; các hoạt động trang bị kỹ năng 

thực hành xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, tai nạn thương 

tích và đuối nước cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt 

động trải nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại đất nước và hội nhập quốc tế. Thực hiện nghiên cứu, xác định và tổ 

chức giáo dục các nhóm kỹ năng mềm cần thiết phù hợp với điều kiện đặc thù 

của đối tượng thanh niên, học sinh. 

- Tổ chức tuyên truyền về phân luồng học sinh từ bậc trung học cơ sở. 

Định kỳ tổ chức cho học sinh tham quan thực tế; tổ chức ngày hội nghề nghiệp, 

việc làm, hướng nghiệp, kết nối doanh nghiệp, đào tạo theo nhu cầu xã hội để 

định hướng, tạo cơ hội tìm việc làm tốt cho học sinh sau khi tốt nghiệp. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức giáo dục khởi nghiệp nhằm 

giúp cho học sinh có nhận thức đúng đắn về khởi nghiệp; khơi dậy tinh thần tự 

thân lập nghiệp, tự tạo việc làm cho mình và tạo việc làm cho người khác, đồng 

thời có kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp thành công. 

- Tổ chức, hướng dẫn và vận động học sinh tham gia hoạt động giáo 

dục thẩm mỹ; các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đưa văn hóa 

dân gian vào trường học; định kỳ tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao cấp trường, tham gia cấp tỉnh. 

5. Thúc đẩy chính sách thu hút nhân lực trẻ có trình độ đảm bảo cơ 

chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh tham gia công tác Đoàn - 

Hội - Đội. 

- Định kỳ mỗi quý hoặc học kỳ, nhà trường và Đoàn thanh niên tổ chức 

đối thoại trực tiếp với học sinh; bố trí “Ngày đoàn viên” trong tháng hoặc tối 

thiểu 2 tiết/tháng trong chương trình năm học của nhà trường dành cho sinh hoạt 

đoàn, hội, đội và triển khai công tác học sinh; đưa chương trình sinh hoạt 

chuyên đề ngoại khóa thành chương trình bắt buộc trong sinh hoạt Đoàn. 

- Chỉ đạo triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-

TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội  




