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Số: 509 /SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 26 tháng 3 năm 2020

V/v báo cáo tổng kết 05 năm
thực hiện QĐ số 1501/QĐ-TTg ngày
02/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo.
Thực hiện Công văn số 698/BGDĐT-GDTHSSV ngày 05/3/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số
1501/QĐ-TTg ngày 02/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 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” (sau đây gọi là Quyết định 1501),
Để việc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1501 đảm bảo chất lượng,
hiệu quả, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng giáo dục và
đào tạo xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1501 (theo đề
cương, phụ lục gửi kèm).
Các đơn vị gửi báo cáo về Phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT trước
ngày 20/4/2020, đồng thời gửi file mềm qua email: tragiang951@gmail.com.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ về Sở
(qua Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại: 0364.796.779 hoặc 02693.715.975)
để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, GDTrH.
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Phụ lục 1

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO
Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg
(Kèm theo Công văn số 509 /SGDĐT-GDTrH ngày 26 tháng 3 năm2020)
I. Công tác chỉ đạo, hƣớng dẫn thực hiện
1. Ban hành các văn bản, kế hoạch
Nêu rõ các văn bản đã chỉ đạo, các kế hoạch tổ chức thực hiện theo giai
đoạn và hằng năm.
2. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị
Nêu rõ đã phối hợp với đơn vị nào trong thực hiện những công việc cụ thể
như thế nào? Kết quả.
3. Kiểm tra, đánh giá
II. Những kết quả đạt đƣợc
1. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2015 và năm
2016 (Mục III của Quyết định số 1501/QĐ-TTg)
2. Kết quả đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ ở Mục II của Quyết
định số 1501/QĐ-TTg, cụ thể:
a) Công tác tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo
đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng.
b) Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng.
c) Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.
d) Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên
làm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu
niên và nhi đồng.
e) Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội.
g) Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục, thể thao.
III. Đánh giá chung
1. Ưu điểm (Đối chiếu với mục tiêu, chỉ tiêu của Quyết định
1501/QĐ/TTg)
2. Hạn chế
3. Nguyên nhân hạn chế
IV. Phƣơng hƣớng triển khai, thực hiện trong những năm tiếp theo
V. Kiến nghị, đề xuất
1. Đối với Sở GDĐTvà các sở, ngành
2. Đối với địa phương

Phụ lục 2
BÁO CÁO SỐ LIỆU
Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg
(Kèm theo Công văn số 509 /SGDĐT-GDTrH ngày 26 tháng 3 năm2020)
STT

Nội dung
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Văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 947/QĐ-SGDĐT ngày 30/5/2016 của Sở GDĐT (có danh
mục văn bản kèm theo)
Số trường ban hành và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học
Số HS được tuyên truyền, học tập Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
được phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định 1501/QĐ-TTg
Số học sinh được kết nạp Đảng
Số học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác xã hội được tuyên dương, khen thưởng
Số HS vi phạm quy chế của nhà trường
Số HS bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên
Số cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động được tuyên truyền, học tập Nghị quyết của cấp ủy Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước, được phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định 1501/QĐ-TTg
Số tổ tư vấn tâm lý học đường
Số cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tư vấn tâm lý được bồi dường, tập huấn, cấp chứng chỉ về
chuyên môn, nghiệp vụ
Số cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn,
nghiệp vụ
Số cán bộ giáo viên trẻ được kết nạp Đảng
Số cán bộ nhà giáo vi phạm đạo đức nghề nghiệp
Số cán bộ, nhà giáo bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên
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Số lƣợng/ Tổng số
Tiểu THCS THPT
học

Tỷ lệ

