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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên (sau 

đây gọi tắt là Chỉ thị số 31/CT-TTg), 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg nhằm thực hiện Nghị quyết số 

29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 1501/QĐ-TTg 

ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục 

lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai 

đoạn 2015-2020” và các văn bản có liên quan; 

- Khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ sở giáo 

dục nghiêm túc, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg sâu 

rộng, phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn cụ thể, đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

trật tự an toàn xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

II. NHIỆM VỤ TRONG TÂM  

1. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa công 

tác giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền 

thống văn hóa dân tộc trong học sinh, sinh viên. 

2. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề về nội dung giáo dục đạo 

đức, lối sống trong học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/chi-thi-11-ct-ttg-day-manh-giao-duc-dao-duc-loi-song-trong-gia-dinh-2017-344476.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/chi-thi-11-ct-ttg-day-manh-giao-duc-dao-duc-loi-song-trong-gia-dinh-2017-344476.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/CT-TTg&match=True&area=2&lan=1
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3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực về 

giáo dục đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên cho đội ngũ báo cáo viên ở 

cấp tỉnh; các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn. 

4. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” trong 

học sinh, sinh viên trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo chuyển 

biến trong nhận thức, trong thực hiện nếp sống văn minh và kỹ năng ứng xử có 

văn hóa, bảo đảm tính chuẩn mực, thân thiện trong các cơ sở giáo dục. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN   

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà 

nước hằng năm của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà 

nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và 

các nguồn hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua 

các hoạt động giáo dục, đào tạo và trải nghiệm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên xây dựng các bài 

giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với 

từng cấp học, trình độ đào tạo; hướng dẫn học sinh thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy 

phù hợp với lứa tuổi; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề 

nghiệp, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, 

điển hình tiêu biểu trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Kế 

hoạch số 111/KH-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 

Kết luận số 226-KL/TU ngày 10/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 

tục thực hiện Chương trình hành động số 35/-CTr/TU ngày 15/01/2014 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021; Kế hoạch 

số 21/KH-UBND ngày 22/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Đề án 

“Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. Tổ chức thực hiện có nền nếp hoạt động chào cờ, hát Quốc 

ca; thể dục giữa giờ; lao động, vệ sinh trường, lớp; tổ chức tốt các hoạt động 

đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng; nâng cao chất lượng, hiệu quả của 

hoạt động tư vấn học đường; từng bước tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động 

trợ giúp, tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục. 
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- Tiếp tục rà soát đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo 

dục đạo đức, các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục khác có liên 

quan; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, cán 

bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, giáo viên các 

bộ môn; phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, nhà giáo 

về đạo đức, lối sống; thực hiện đổi mới phương pháp đánh giá đạo đức, khen 

thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên. 

- Triển khai các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động giáo dục đạo đức, 

lối sống cho học sinh, sinh viên. 

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục 

đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; kịp thời phát 

hiện, chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh việc xem xét bố trí nhân viên làm công tác 

tư vấn tâm lý trong trường phổ thông phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và 

bảo đảm không làm tăng biên chế. 

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất 

những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố các hoạt động truyền thông, 

giáo dục về trẻ em nhằm đảm bảo quyền trẻ em theo quy định của Luật trẻ em. 

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành các 

chính sách trợ giúp đối với các hộ gia đình nghèo để bảo đảm các quyền cơ bản của 

học sinh, sinh viên. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách pháp luật về 

bảo vệ trẻ em; tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, 

lối sống trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ 

thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn 

nghệ sỹ để thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, 

lối sống văn hóa, giáo dục lý tưởng cho học sinh, sinh viên. 

- Chỉ đạo, lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống cho học sinh, sinh viên trong quá trình triển khai phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của 

cha mẹ, ông bà trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu. 

- Chỉ đạo tăng cường sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở 

địa phương, cộng đồng dân cư để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá lành mạnh 

của học sinh, sinh viên. 
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4. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Tăng cường kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ 

trực tuyến bảo đảm giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp 

của người Việt Nam. 

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông 

ở cơ sở có chuyên mục tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 

lối sống cho học sinh, sinh viên. 

- Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ 

chức, cá nhân tuyên truyền các hành vi, lối sống tiêu cực, không lành mạnh. 

5. Sở Tài chính 

Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế 

hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

6. Công an tỉnh 

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp đảm 

bảo an ninh, trật tự xã hội, đặc biệt là khu vực xung quanh trường học. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành chức năng, cơ quan, 

đơn vị liên quan trong việc triển khai công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; triển khai kế hoạch bảo 

đảm công tác an ninh trật tự trường học; phòng, chống, xử lý tình trạng bạo lực 

học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến học 

sinh, sinh viên. 

7. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai 

thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg trên địa bàn tỉnh. 

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang 

Phối hợp với các sở, ngành địa phương, các đơn vị liên quan xây dựng 

phóng sự, đưa tin, bài về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên tại địa 

phương; phản ánh kịp thời tình công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức 

lối sống cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; biểu 

dương, nhân rộng các gương điển hình trong công tác giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên. 

9. Trường Đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - 

Công nghệ Tuyên Quang và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm 

xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Kế hoạch với các giải pháp, biện 

pháp phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị trong công tác giáo dục 

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

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/CT-TTg&match=True&area=2&lan=1
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10. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Kế hoạch với các giải 

pháp, biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Tăng cường chỉ đạo 

các cơ quan chức năng liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Trẻ em, Nghị định số 

80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Kế hoạch 

số 82/KH-UBND ngày 30/8/2018 và Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 

22/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan, 

đồng thời thực hiện các giải pháp hiệu quả trong việc tạo điều kiện để phát huy 

các thiết chế văn hóa có phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi, 

giải trí lành mạnh của học sinh, sinh viên; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện 

các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến giáo dục đạo đức, lối sống; 

tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, phát hiện và kiên quyết xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định. 

- Phối hợp với với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan trong 

việc chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện công tác giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên tại địa phương. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội  

- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, 

hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho 

học sinh, sinh viên, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Tham gia giám sát, phản biện, tham vấn, kiến nghị đối với các cơ quan 

nhà nước trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện, phòng, chống bạo lực học đường. 

- Tỉnh Đoàn Tuyên Quang: Tăng cường chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương 

thức, mô hình hoạt động; phát động các phong trào thi đua, phong trào hành 

động cách mạng trong đội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên; phát huy vai trò, 

trách nhiệm của tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong giáo dục đạo 

đức, lối sống đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi 

trong học sinh, sinh viên và toàn xã hội. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền 

về giáo dục lý trưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong 

các phong trào đang triển khai; đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 

không 3 sạch”; tuyên truyền, vận động việc xây dựng gia đình văn hóa, phát huy 

vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục học sinh, sinh viên. 
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- Hội Khuyến học tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị 

liên quan và các địa phương xây dựng phong trào học tập suốt đời trong gia 

đình, dòng họ, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh; tăng cường giáo dục đạo đức, 

lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động tuyên truyền nâng cao 

nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác khuyến học, khuyến 

tài, xây dựng xã hội học tập. Vận động các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - 

xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các hội viên tích cực tham gia đóng 

góp xây dựng xã hội học tập.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn 

trương triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả thực 

hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 25/12, đồng gửi Sở Giáo dục và Đào 

tạo để tổng hợp. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, 

vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở 

Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp) chỉ đạo, giải quyết./.   

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Bắc). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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