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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 21 tháng 7 năm 2014

V/v: Triển khai Chỉ thị 1537/CTBGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo

Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Nhằm phát huy và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục trong nhà
trường, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện cho học sinh, sinh viên; ngày 05 tháng 5 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả
một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào
tạo (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 1537). Để triển khai Chỉ thị 1537 đạt hiệu quả tốt, Sở
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội
dung sau:
1. Lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở tổ
chức phổ biến Chỉ thị 1537 đến toàn thể công chức, viên chức, học sinh vào đợt
học chính trị trong hè và tuần sinh hoạt công dân đầu năm học; tăng cường vai trò
giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị; lồng
ghép các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và các hoạt
động ngoại khóa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình việc triển khai và thực
hiện các nội dung của Chỉ thị để kịp thời định hướng đúng, đạt hiệu quả cao.
Việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị 1537 ở từng ngành học, cấp học
phải được xây dựng thành kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu
năm học 2014-2015.
Lưu ý một số nội dung trong Chỉ thị 1537 cần phải triển khai thực hiện trước
khi năm học 2014-2015 khai giảng:
- Nội dung 1: Tổ chức cho học sinh, công chức, viên chức tập hát Quốc ca;
đảm bảo 100% học sinh, công chức, viên chức hát đúng nhạc và lời Quốc ca. Bảo
đảm từ đầu năm học 2014-2015 tại Lễ chào Cờ Tổ quốc ở các cơ sở giáo dục, đào
tạo, toàn thể học sinh, công chức, viên chức phải hát Quốc ca.
- Nội dung 4: Kiểm tra, rà soát và bảo đảm trước ngày tựu trường của năm
học 2014-2015 tất cả các phòng học đều có 5 Điều Bác Hồ dạy ở vị trí trang trọng
để nhắc nhở học sinh hiểu, ghi nhớ và làm theo.
Có kế hoạch duy trì nền nếp tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ vào
tất cả các ngày học chính khóa.

- Nội dung 7: Về tổ chức mặc đồng phục của học sinh: nghiêm túc thực hiện
chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại nội dung 1 của công văn số 729/SGDĐTVP ngày 11/6/2014 về việc đồng phục học sinh và các khoản thu năm học 20142015.
2. Kết quả thực hiện các nội dung Chỉ thị 1537 của các đơn vị sẽ được đưa
vào đánh giá, xếp loại thi đua vào cuối các năm học.
3. Lãnh đạo các phòng thuộc Sở phổ biến Chỉ thị 1537 đến tất cả công chức
của phòng; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị trong phạm vi chức năng,
nhiệm vụ của phòng.
Phòng QLKH&CTHSSV chủ trì phối hợp với các phòng thuộc Sở và các cơ
quan liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở các
huyện, thị, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở; tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục
và Đào tạo và UBND tỉnh.
Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo được gửi đến các đơn vị kèm theo công văn này qua hộp thư công vụ của
đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng Sở;
- Vụ CTHSSV (Để báo cáo);
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLKH&HSSV.
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