TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LAO BẢO THỰC HIỆN CÔNG TÁC
XÂY DỰNG “ðƠN VỊ VĂN HÓA XUẤT SẮC” GIAI ðOẠN 2012 - 2017
Năm 2004, Trường Tiểu học Lao Bảo ñược UBND huyện Hướng Hóa công nhận ñơn vị văn
hóa theo Quyết ñịnh số: 8907/Qð-UB ngày 7/4/2004. Tháng 02 năm 2006, Trường Tiểu học số 1
ñược tách từ Trường Tiểu học Lao Bảo theo Quyết ñịnh số: 01/2006/Qð-UB ngày 14/02/2006 của
UBND huyện Hướng Hóa. Sau khi ñược thành lập mới, với bề dày truyền thống của nhà trường
cùng với sự quan tâm của Cấp ủy ðảng, chính quyền ñịa phương và Ngành nên trong quá trình triển
khai thực hiện xây dựng ñơn vị văn hóa, nhà trường luôn ñược sự quan tâm lãnh chỉ ñạo của các
cấp trong thực hiện phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” và các phong trào
hoạt ñộng giáo dục của trường. ðặc biệt là cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ñã ñoàn kết
hưởng ứng tích cực, ký cam kết giao ước thi ñua và ñăng ký xây dựng “ðơn vị văn hóa - Gia ñình
văn hóa”. Ban ñiều hành ñơn vị văn hóa của trường ñã thường xuyên kiểm tra, ñôn ñốc việc tổ chức
thực hiện theo kế hoạch. Trong những năm qua, Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo ñã vượt khó vươn
lên hoàn thành nhiệm vụ ñược giao và ñạt ñược một số thành quả nhất ñịnh.

Hiệu trưởng - Hồ Thị Thắm phát ñộng xây dựng ñơn vị văn hóa xuất sắc
Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng trong 05 năm (từ năm 2012 ñến năm 2017) Trường Tiểu
học số 1 Lao bảo ñã triển khai thực hiện tốt việc xây dựng ñơn vị văn hóa xuất sắc gắn với văn hóa
học ñường cụ thể: như phong trào “Xây dựng gia ñình nhà giáo văn hóa”; các phong trào thi ñua
“Hai tốt”, “Hai giỏi”; cuộc vận ñộng “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương ñạo ñức, tự học và sáng
tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ñể xây dựng nề nếp dạy và
học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tổ chức các phong trào thi ñua thường xuyên, thiết thực,
có hiệu quả cùng với việc tổ chức hội thao, tọa ñàm, tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia ñình,
bạo lực học ñường …; tổ chức thao giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi làm ñồ dùng
dạy học; thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh”… góp phần
hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện
nghiêm túc nội quy, quy chế, quy ñịnh, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể. 100% cán bộ, giáo viên,
nhân viên làm việc có tinh thần trách nhiệm cao, yêu thương, tôn trọng học sinh, không có những
hành vi thô bạo ñối với học sinh. Phong cách làm việc khoa học, văn minh, lịch sự, quan hệ tốt với
phụ huynh học sinh, cởi mở, yêu thương và tôn trọng học sinh. Tổ chức ñánh giá xếp loại học sinh

theo ñúng quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo. Trong những năm qua ñã có 15 cán bộ, giáo viên
theo học các lớp ñại học, cao ñẳng sư phạm; 11 cán bộ, giáo viên theo học lớp sơ và trung cấp chính
trị ñể nâng cao trình ñộ về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Tính ñến nay nhà trường có 38 cán
bộ, giáo viên, nhân viên có trình ñộ ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 100% cán bộ,
giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nghĩa vụ và ñạo ñức hà giáo theo quy ñịnh của ngành; nêu cao
tinh thần yêu nước, thể hiện ý chí vươn lên, có tinh thần ñoàn kết, phấn ñấu vì lợi ích chung, có lối
sống lành mạnh trong sáng, chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường. Hàng năm có 100% cán
bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiên cứu và áp dụng ñề tài, sáng kiến kinh nghiệm vào thực
tiễn.
Nhà trường ñã tập trung thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa học ñường. Tập
thể Hội ñồng sư phạm luôn gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc
cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ, cải cách hành chính. ðẩy mạnh công tác
giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe; tăng cường công tác quản lý, phối hợp ñảm bảo an ninh, trật
tự trường học. Thực hiện tốt công tác an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, bạo lực học ñường
và gia ñình, tệ nạn xã hội. Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò. Tổ chức các hoạt ñộng
văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cho học sinh; tích cực tham gia các hoạt ñộng
văn nghệ, thể thao, các cuộc thi do cấp trên tổ chức. Tham gia Hội thi văn hóa học ñường ñạt Giải
khuyến khích toàn ñoàn, Hội thi thể thao học ñường cấp huyện ñạt giải Nhất toàn ñoàn... . Thực
hiện trường học không có khói thuốc lá, không uống rượu bia trong giờ làm việc; trang phục gọn
gàng lịch sự; cơ quan xanh, sạch, ñẹp.

Hoạt ñộng văn nghệ của trường
Trường ñã ban hành Quyết ñịnh thành lập và quy chế hoạt ñộng của Ban ñiều hành ñơn vị
văn hóa; bộ hồ sơ sổ sách quản lý chỉ ñạo, chế ñộ hội họp, sinh hoạt, sổ theo dõi thi ñua khen
thưởng của Ban ñiều hành và toàn thể ñơn vị sạch ñẹp, khoa học. 100% gia ñình cán bộ, giáo viên,
nhân viên ñạt gia ñình văn hóa, gia ñình có sức khỏe, gia ñình học tập. Từ ñó ñã nâng cao vị trí của
nhà trường, nhất là ý nghĩa to lớn của “Nhà trường có văn hoá”, không ngừng phát huy những
nét ñẹp ñã xây dựng ñược nhằm nổ lực phấn ñấu, giữ gìn, phát huy những mặt mạnh ñể không
ngừng phát triển. Nhờ vậy mà nhiều năm liền trường ñã ñạt các thành tích như: Tập thể lao ñộng
tiên tiến, Tập thể lao ñộng xuất sắc; ñược UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen; UBND huyện
Hướng Hóa, Sở Giáo dục và ðào tạo, Phòng Giáo dục và ðào tạo tặng giấy khen; ðược công nhận
lại “Trường học ñạt chuẩn Quốc gia mức ñộ 1” vào năm học 2017-2018 và hiện ñang tiếp tục tập
trung xây dựng cơ sở vật chất hướng ñến “Trường học ñạt chuẩn Quốc gia mức ñộ 2” cho các năm
sau. Chi bộ nhà trường 5 năm liền ñạt trong sạch vững mạnh, trong ñó có 2 năm trong sạch vững

mạnh tiêu biểu. Công ñoàn nhà trường 5 năm liền ñạt Công ñoàn cơ sở vững mạnh. ðội TNTP Hồ
Chí Minh nhà trường nhiều năm liền ñạt Liên ñội mạnh cấp huyện, tỉnh.
Với kết quả trên, Ban chỉ ñạo phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” và
Công tác gia ñình huyện Hướng Hóa ñã kiểm tra ñề xuất và ngày 06/12/2017 Trường Tiểu học số 1
Lao Bảo ñã ñược Ban chỉ ñạo phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” và Công
tác gia ñình tỉnh Quảng Trị phúc tra thẩm ñịnh ñể ñề nghị UBND tỉnh Quảng Trị công nhận ñạt
danh hiệu ðơn vị văn hóa xuất sắc giai ñoạn 2012-2017./.

- Xuân Phúc -

