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KẾ HOẠCH
Hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn đường làng, ngõ xóm, thôn, tổ dân phố sáng,
xanh, sạch, đẹp, an toàn”, triểnkhai mô hình “Xây dựng trường học thân
thiện, nói lời hay, làm việc tốt, cảnh quan đẹp trong trường học”
Ngành GD&ĐT huyệnPhúc Thọ năm 2020
Căn cứ kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 10/3/2020 của UBND huyện kế
hoạch tổ chức cuộc thi “Giữ gìn đường làng, ngõ, xóm, thôn, tổ dân phố sáng,
xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn huyện Phúc Thọ năm 2020; kế hoạch số
666/ -UBND ngày 13/6/201 của UBND huyện Phúc Thọ về việc thực hiện
các mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện; kế
hoạch số 315/KH-PGD&ĐT ngày 25/ /2018 của Ph ng GD&ĐT về thực hiện
cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch”, xây dựng
trường học “xanh-sạch-đẹp” giai đoạn 2018-2020 Ngành Giáo dục và Đào tạo
huyện Phúc Thọ;
Ph ng GD&ĐT xây dựng kế hoạch hưởng ứng cuộc thi “giữ gìn đường
làng, ngõ xóm, thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”;triển khai mô hình
“Xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay, làm việc tốt, cảnh quan đẹp trong
trường học” Ngành GD&ĐT huyện Phúc Thọ năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong
toàn ngành Giáo dục và Đào tạo về vai tr , ý thức của mỗi người trong việc giữ
gìn vệ sinh môi trường trong nhà trường, lớp học, cảnh quan sư phạm, nhà vệ sinh
thân thiện và đường làng, ngõ, xóm, thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, góp phần
xây dựng huyện Phúc Thọ sáng, xanh, sạch, đẹp; nâng cao chất lượng nông thôn
mới; nếp sống thanh lịch, văn minh của người Phúc Thọ.
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên
và học sinh trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh
môi trường nhà trường, lớp học, cảnh quan sư phạm và xây dựng cảnh quan làng,
xóm, khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Xây dựng trường học thân thiện, nói
lời hay, làm việc tốt, cảnh quan đẹp, giao tiếp ứng xử văn minh.
- Giáo dục học sinh nâng cao hiểu biết về môi trường sống; biết yêu quý,
tôn trọng thiên nhiên; hình thành và phát triển kỹ năng, thói quen giữ gìn, bảo vệ
môi trường; sống vệ sinh, ngăn nắp, có tính kỷ luật; giữ gìn và tôn tạo cảnh quan
nhà trường, lớp học; xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt và vui chơi an toàn,
thân thiện; hình thành nhân cách tốt đẹp, lối sống văn minh và có trách nhiệm với
cộng đồng.
II. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền
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- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục tới cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh về công tác giữ gìn vệ sinh, xây dựng trường học thân thiện, nói
lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp và môi trường, đường làng, ngõ xóm tại nơi cư
trú sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.
- Tuyên truyền để người thân trong gia đình thực hiện tốt công tác giữ gìn
vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và tham
gia công tác tổng vệ sinh môi trường tại nơi cư trú, tuyệt đối không để tồn đọng
rác trong nhà trường và tại nơi cư trú.
- Tăng cường giáo dục học sinh tính tự giác trong việc giữ vệ sinh môi
trường , tự giác chăm sóc bồn hoa, cây xanh, cây cảnh của trường, lớp.
- Thực hiện các đợt cao điểm về công tác tuyên truyền và bảo đảm vệ sinh
môi trường nhân các ngày Lễ, Tết trong năm học. Biểu dương những tập thể, cá
nhân thực hiện tốt các quy định về vệ sinh môi trường đồng thời nhắc nhở các
hành vi làm ảnh hưởng tới môi trường kịp thời.
2. Xây dựng trường, lớp sáng, xanh, đẹp, an toàn
- Các trường thành lập tổ tự quản vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh,
cây cảnh, vườn hoa, giữ gìn không gian sáng, xanh, sạch đẹp, môi trường trường
học văn minh. Phát động phong trào vẽ tranh bích họa tạo cảnh quan môi trường
sư phạm đẹp, thân thiện.
- Mỗi nhóm, lớp phát động công trình măng non, trồng cây xanh, thảm cỏ,
vườn hoa, bồn hoa, cây cảnh, vườn rau phù hợp, được chăm sóc, cắt tỉa thường
xuyên tạo cảnh quan đẹp, không trồng cây có vỏ, lá, hoa chứa chất độc hại, ảnh
hưởng đến sức khỏe con người...
- Thực hiện quét vôi, sơn sửa tường bao, trường, lớp, nhà vệ sinh sạch đẹp.
- Các ph ng học, ph ng chức năng, các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi được lắp
đặt, bố trí khoa học, thẩm mĩ được sử dụng hiệu quả.
- ệ thống pano, khẩu hiệu phải có nội dung phù hợp với mỗi cấp học, có ý
nghĩa giáo dục, được treo ở vị trí phù hợp đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn.
- Trang phục của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải chỉnh tề, gọn
gàng, sạch sẽ, phù hợp với các hoạt động trong môi trường giáo dục.
- Thường xuyên rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hệ
thống đèn chiếu sáng, đồ dùng, đồ chơi để đảm bảo an toàn, cải tạo sân trường, lớp
học, bồn hoa, nhà vệ sinhbằng, phẳng, sạch đẹp;
- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, ph ng chống cháy
nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường.
- hông có súc vật nuôi, thả rông, phóng uế trong nhà trường.
-100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực, sáng tạo để tham
gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp, môi trường thân thiện, văn
minh, an toàn.
3. Thực hiện tốt trường học “không có rác”
- Trang bị đầy đủ thùng rác có nắp đạy để ở vị trí phù hợp. àng ngày rác
được gom và mang đến nơi tập kết..
- Duy trì, đảm bảo vệ sinh môi trường các lớp học, khu vệ sinh, vườn
trường luôn sạch, đẹp.
- hông có học sinh mang và ăn quà vặt ở trường, lớp.
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- Vận chuyển rác thải để đúng nơi quy định, không để tồn đọng rác thải tại

trường, lớp.
4. Sử dụng nước sạch, nhà vệ sinh sạch sẽ
- Đảm bảo đủ nguồn nước sạch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh,
lắp đặt hệ thống v i nước rửa tay tại vị trí phù hợp ở trường.
- hơi thông cống rãnh, hố ga, nhà vệ sinh luôn sạch sẽ.
- Phấn đấu 100% các nhà vệ sinh sạch sẽ, thân thiện, có đủ biển chỉ dẫn, ký
hiệu, quy trình rửa tay, giá để xà ph ng, nước rửa tay, khăn lau… có treo hoa, cây
cảnh, tạo cảnh quan thân thiện bên trong nhà vệ sinh.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện giữ gìn vệ sinh
trường, lớp, nhà vệ sinh sạch sẽ.
5. Chấp hành nội quy, quy chế của trường, gương mẫu về đạo đức, lối
sống.
- Nội quy nhà trường, nội quy lớp học để vị trí phù hợp, thẩm mĩ để cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tự giác chấp hành nội quy, quy
chế của nhà trường, gương mẫu về đạo đức, lối sống.
- hông nói tục, chửi thề, không đánh nhau, gây rối, không xúc phạm danh
dự, nhân phẩm của người khác.
- Có vị trí quy định khu vực để xe của phụ huynh học sinh. Tuyên truyền
phụ huynh học sinh tuân thủ đúng quy định để xe chờ đón con nơi cổng trường
không để phương tiện giao thông lấn chiếm lề đường, cổng trường. hông có
quán bán hàng rong gần cổng trường.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tuân thủ quy định về an
toàn giao thông
6. Thực hiện hoạt động tập thể, vui chơi lành mạnh, quan tâm thể dục
giữa giờ hiệu quả
- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thể dục giữa giờ như: múa
hát tập thể, dân vũ, chơi các tr chơi dân gian, đọc sách báo tại thư viện, tham gia
chăm sóc các công trình măng non phù hợp theo độ tuổi.
7. Phát động các phong trào, các đợt thi đua
- Các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức phong trào tổng vệ sinh toàn trường
vào chiều thứ Sáu (đối với các trường mầm non, tiểu học), chiều thứ Bảy (đối với
các trường T CS) hàng tuần.
- Tổ chức các đợt cao điểm về vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, công
trình măng non trong trường học vào các dịp khai giảng năm học, kỷ niệm ngày
nhà giáo Việt Nam 20/11; dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán; dịp kỷ niệm ngày
thành lập Đoàn 26/3; ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4), ngày Quốc tế Lao động 01/5, ngày Quốc khánh 02/ ...
- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực, nói lời hay, làm việc tốt nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng cảnh
quan sư phạm để thực sự đạt tiêu chuẩn “sáng-xanh-sạch-đẹp” trong trường học;
Phát động học sinh thi vẽ tranh, viết bài … về môi trường với chủ đề “Môi trường
mơ ước của em”, phát động cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt” trong thực
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hiện bảo vệ môi trường trong trường học; Tham gia hưởng ứng cuộc thi giữ gìn
đường làng, ngõ xóm, thôn, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn
8. Xây dựng tiêu chí trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt,
cảnh quan đẹp.
*Tiêu chí 1: Toàn bộ khuôn viên của nhà trường, các khối công trình phục
vụ dạy học, làm việc sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đảm
bảo luôn sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng khoa học, thông thoáng. ọc sinh không tự ý
viết, vẽ, khắc lên bề mặt của bàn, ghế, các thiết bị dạy học, tường của các công
trình. Nhà trường luôn đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, có nhiều vườn hoa,
cây xanh, bóng mát, các các công trình măng non.
* Tiêu chí 2: Toàn bộ khuôn viên của nhà trường không có rác. Các loại
rác, chất phế thải được phân loại và để trong thùng rác, đặt vị trí phù hợp đảm bảo
mĩ quan, có nắp đậy; rác được phân loại và xử lí trong ngày.
* Tiêu chí 3: Đảm bảo đủ nguồn nước sạch phục vụ các hoạt động dạy học,
sinh hoạt, công trình vệ sinh và chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Có đủ chỗ rửa tay với
nước sạch, xà ph ng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.
*Tiêu chí 4: Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội
được duy trì thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo dục an toàn,
lành mạnh, thân thiện; ph ng ngừa, không để các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp
luật, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. Nhà trường có nhiều biện pháp tích cực,
hiệu quả trong việc giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.
* Tiêu chí 5: Đảm bảo học sinh toàn trường được học tập và vui chơi lành
mạnh, được tham gia các hoạt động tập thể, dân vũ, múa hát, các tr chơi dân gian.
ọc sinh luôn hồn nhiên, mạnh dạn, tự tin, tích cực tham gia các hoạt động của
trường, lớp, đoàn, đội và các hoạt động tại nơi cư trú.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch Hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn đường làng, ngõ xóm, thôn,
tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, triển khai mô hình “Xây dựng trường học
thân thiện, nói lời hay, làm việc tốt, cảnh quan đẹp trong trường học”; triển khai tới
100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
- Thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho
từng thành viên; chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của
các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
2. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
- Xây dựng kế hoạch của đơn vị; triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên,
nhân viên và học sinh trong nhà trường.
- Thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để
thực hiện kế hoạch của đơn vị.
- Tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi và thực hiện tốt việc xây
dựng trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tu sửa cảnh quan nhà trường đảm bảo ngày
càng khang trang, xanh, sạch, đẹp, an toàn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường chuẩn quốc gia; đồng thời huy động,
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tập trung các nguồn lực hợp pháp để tăng cường cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan
phục vụ các hoạt động giáo dục được tốt hơn. Tổ chức kiểm tra đánh giá, báo cáo
kết quả thực hiện về ph ng GD&ĐT qua địa chỉ email: vannd-pt@hanoiedu.vn
theo yêu cầu kịp thời.
Ph ng GD&ĐT đề nghị các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT à Nội;
để
- UBND huyện Phúc Thọ;
báo cáo
- Các trường MN,T ,T CS (để thực hiện);
- Lãnh đạo, CV,CB ph ng GD&ĐT;
- Lưu VT.

Kiều Trọng Sỹ
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