HƯỚNG VỀ KỶ NIỆM
50 NĂM NGÀY CHIẾN THÁNG KHE SANH - GIẢI PHÓNG HƯỚNG HÓA
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 KHE SANH ðÃ CỦNG CỐ, DUY TRÌ,
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG HỌC ðẠT CHUẨN ðƠN VỊ VĂN HÓA
Hiện nay trường Tiểu học Số 2 Khe Sanh có 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong ñó có 14
ñảng viên; 24 ñoàn viên Công ñoàn. Toàn trường có 13 lớp với v 394 học sinh. ðội ngũ cán bộ,
giáo viên, nhân viên nhiệt tình, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực học hỏi ñể nâng cao
trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ, ñoàn kết giúp ñỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Các tổ chức ñoàn thể làm
việc có kế hoạch cụ thể và hiệu quả. Cơ sở vật chất ñầy ñủ, hiện ñại phục vụ cho việc day và học cả
ngày. Nhà trường ñã phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên với gia ñình học sinh, ñược sự ủng hộ
nhiệt tình của cha mẹ học sinh.

Hoạt ñộng văn hóa - trò chơi dân gian

Những năm qua nhà trường ñã tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ ñể ñược công nhận lại
danh hiệu ðơn vị văn hóa lần 2. Trước hết Trường ñã phát ñộng phong trào thi ñua thường xuyên,
thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm; 100% cán bộ, giáo
viên, nhân viên trong trong trường ñều ñạt danh hiệu Lao ñộng tiên tiến trở lên. Chất lượng giáo
dục toàn diện phát triển, tổ chức các phong trào thi ñua dạy tốt học tốt. Hàng năm ñều tổ chức thành
công Hội nghị cán bộ công chức ñầu năm học, ký cam kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các
cuộc vận ñộng các phong trào thi ñua. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng,
ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc vận ñộng “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương ñạo ñức
tự học và sáng tạo ”; các phong trào “ Giỏi việc trường, ñảm việc nhà”, “ Dạy tốt, học tốt”… .
Trong nhiều năm qua cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường ñã ñẩy mạnh thực hiện phong trào
“Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hoá” với nội dung trọng tâm là xây dựng gia ñình, ñơn
vị văn hoá; ñã tạo ra nếp sống và lối sống văn minh trong trường. Gia ñình hoà thuận ấm no, hạnh
phúc, tiến bộ; nhà trường ñoàn kết, sống và làm việc theo kỷ cương pháp luật, hết lòng phục vụ học
sinh, ñảm bảo công tác an toàn trường học; tạo ñược môi trường và cảnh quan ngày càng xanh sạch - ñẹp và thân thiện. Không có học sinh và con em cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường mắc
các tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự, 100% gia ñình ñạt “ Gia ñình văn hoá”. Cán bộ, giáo viên, nhân
viên nhà trường ñã thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp ñào tạo, bồi dưỡng về chính trị,
chuyên môn, nghiệp vụ. Nhà trường ñã thực hiện tốt nghĩa vụ và ñạo ñức của cán bộ, giáo viên,
nhân viên theo quy ñịnh của pháp luật; tổ chức tốt các dịch vụ công phù hợp với chức năng và
nhiệm vụ ñược giao: 100% học sinh học cả ngày, 58% học sinh học bán trú tại trường. Nhà trường
luôn tổ chức tốt các kỳ thi Tiếng Anh, Toán qua mạng cấp trường, thi Giải thưởng mỹ thuật thiếu
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nhi Việt Nám cấp trường…chọn ñội thuyển tham gia thi cấp Huyện và ñạt kết quả tốt. Hàng năm,
phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường luôn ñược ñẩy mạnh. Chất lượng giáo dục
năm sau cao hơn năm trước. Nhà trường ñã thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường văn hóa
công sở. Không vi phạm các quy ñịnh về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong
việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy ñịnh của nhà trường. Tổ
chức triển khai thực hiện tốt phong trào " Giỏi việc nước, ñảm việc nhà". Những hoạt ñộng kỷ niệm
của các ngày Lễ, Tết của ðảng, Nhà nước, quê hương, dân tộc, các Ngành, ngày Nhà giáo Việt
Nam - 20/11… ñược ñổi mới hình thức nội dung. 100% cán bộ, giáo viên sống giản dị, thẳng thắn,
trung thực, ñặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân.

Giáo dục truyền thống - ðền ơn ñáp nghĩa

Phong trào xây dựng “ðơn vị ñạt chuẩn văn hoá” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên ñã góp
phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong tác phong, kỷ luật lao ñộng, giao tiếp ứng xử của cán
bộ, giáo viên, nhân viên. Thông qua phong trào này tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn thể
hiện tinh thần ñoàn kết, tương thân, tương ái, giúp ñỡ lẫn nhau trong công tác và sinh hoạt. Luôn
quan tâm, ñộng viên, thăm hỏi và giúp ñỡ lẫn nhau trong việc hiếu, hỷ. 100% cán bộ, giáo viên,
nhân viên không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong giờ làm việc. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên
ñều có thái ñộ văn minh, lịch sự, cởi mở và thẳng thắn trong giao tiếp, ứng xử, mặc ñúng trang phục
theo quy ñịnh của ngành, của trường. Không có những biểu hiện nói năng hoặc có hành vi thiếu văn
hoá khi giao tiếp với mọi người. Luôn tạo mối quan hệ tốt với ñồng nghiệp, với phụ huynh. Nhà
trường ñã xây dựng ñược ñời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh, văn minh nơi công sở. Trường có
hàng rào xung quanh, có biển tên trường rõ ràng theo quy ñịnh của ngành, xây dựng ñược bảng tiêu
chuẩn cơ quan, ñơn vị ñạt chuẩn văn hóa, quy ước cơ quan văn hóa. Hàng năm, nhà trường và Liên
ñội thường xuyên tổ chức các hoạt ñộng văn nghệ, thể thao chào mừng 20/11, 26/3, Mừng ðảng
mừng Xuân. Tích cực tham gia các hoạt ñộng văn nghệ, thể thao do cấp trên tổ chức như: Hội thi
Văn hóa học ñường, Liên hoan Tiếng hát Người Thầy, Thể thao học ñường, Giải thưởng mỹ thuật
thiếu nhi Việt Nam…và ñều ñạt thành tích cao.
Với kết quả ñó nên trong những năm qua Nhà trường và cán bộ, giáo viên, nhân viên liên tục
ñạt danh hiệu Tập thể lao ñộng tiên tiến, tập thể lao ñộng xuất sắc, Cờ thi ñua của UBND Tỉnh… Và lần
này, trên cơ sở phấn ñấu và ñề nghị của Trường về quá trình thực hiện xây dựng “ðơn vị ñạt chuẩn
văn hoá”, Ban chỉ ñạo Phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa và Công tác gia
ñình” huyện Hướng Hóa ñã tiến hành kiểm tra thẩm ñịnh và trình UBND huyện Hướng Hóa ban
hành Quyết ñịnh số: 496/Qð-UBND ngày 14/3/2018 công nhận Trường Tiểu học Số 2 Khe Sanh
ñạt “ðơn vị ñạt chuẩn văn hoá” giai ñoạn 2005-2018. Chắc chắn từ nay trở về sau, Trường Tiểu học
Số 2 Khe Sanh sẽ tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy những thành tích ñã ñạt ñược, nâng cao hơn
nữa chất lượng trong mọi mặt hoạt ñộng của nhà trường trong quá trình tiến lên. ðược biết tổng kết
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năm học 2017-2018 Trường Tiểu học Số 2 Khe Sanh sẽ long trọng tổ chức Lễ ñón nhận “ðơn vị ñạt
chuẩn văn hoá” giai ñoạn 2005-2018 ñể chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh Giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968 - 09/7/2018)./.
- Xuân Phúc -
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