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V/v t ch(ic TuAn 1 huông ting
h9c tp suôt d&i näm 2019
KInhg&i:
- Các sâ, ban, ngãnh, doàn the cüa tinh;
- Hi Khuyên h9c tinh;
- Báo Gia Lai; Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh;
- Uy ban than dan các huyn, thj xa, thành phô.
Tun 1 huông irng hQc tp su& diii là hoat dng hang näm, nhm nâng cao
nhn thrc cüa các tang lap nhân dan ye vai trô, nghTa và sir can thiêt cUa vic hçc
tp suôt diii, xay drng xa hi h9c tip. Trong nhCrng nãm qua, Tuân lé huông rng
hçc tp suôt dyi dâ duçic các ngành, các cap to chtrc t1c hin dt hiu qua tIch
crc, có tác ding Ian tôa lan trong xã hi; ma duçic nhiêu lap h9c chuyên dê; xây
dmg duçic nhiêu thu vin, ti. sách cho các Ca so giáo dic, lOp hcc và cho cong
dông, gop phãn phát triên van hóa d9c trong toàn xã hi.
Thirc hin Cong vAn s 4080/BGDDT-GDTX ngày 10/9/2019 cüa B Giáo
dic và Dào tao ye vic to chrc Tuân l hthng crng hçc tp suOt dOi nAm 2019,
UBND tinh yêu câu các sO, ban, ngành cüa tinh; UBND các huyn, thj xA, thành
phô to chac triên khai thrc hin các ni dung sau:
1. V chü d cia Tu.n l humg irng hçc tp sut dOi nAm 2019: "D9c và h9c
tIp suôt dri theo tam guvng Bác H vidii".

2. ThOi gian to chrc
TuAn 1 huOng frng hçc tp su6t dOi nAm 2019 duçic phát dng trên phm vi
Ca tinh tü ngày 01/10/2019 den hêt ngày 07/10/2019, trong do Lé khai mac së duçic
to chCrc vào ngày 01/10/2019.
3. V t chrc khai mtc Tun l hi.rmg Crng h9c tp su& d&i nAm 2019
- Giao cho Ban Chi dao xây drng xA hi h9c tp cac huyn, thj xa, thành
phô chU trI, phôi hqp vOi các phOn, ban, ngành, doàn the, các to chac xA hi trên
dja bàn to chüc L khai mac dông bat tai các dja phuang vào sang ngày
0 1/10/20 19.
- Thành phn tham gia: Daidin lAnh dao cap üy dãng, chInh quyên, các
phOng, ban, ngành, doàn the, các tO chac xA hi CO lien quan; dai din các co sO
giáo dic, các thiêt chê giáo dic ngoài nhà truOng (thu vin, báo tang, nhà vAn
hóa...); các ca quan thông tin dai chüng; dai din cüa các tang lOp nhân dan, hQc
sinh, sinh viên, h9c viên... trén dja bàn.
- Tai U khai mac cn dánh giá tInh hInh, kt qua thirc hin ? an xây drng
xâ hi h9c tp giai doan 2012-2020 cüa dja phuang. Lé khai mac can ducic tO chirc

trang trong, day dü các các thành phân song phãi ngän gçn và tiêt kim, tránh phô
truang hInh thirc. Sau khai m?c có phát dng, to chtrc cá hoat dng hxâng rng
Tuân ! hung rng h9c tp suôt däi näm 2019 vâi chü dé nêu trên.
4. T chüc thc hin
- Giao Sà Giáo diic và Dào tao huàng dn cii th các ni dung boat dng
Tuân lê huâng rng h9c tp suôt diii nAm 2019 den các dla phuang, dan vj và ca sà
giáo dic trên dla bàn tinh.
- S& Lao dng - Thuang binh và Xã hi phi hcp vâi cácsi, ngành lien
quan chi dao các ca so giáo dc nghê nghip xây drng ké hoach, to chüc các hoat
dng thiêt thrc trong Tuân 1 huOng üng h9c tp suôt d&i näm 2019.

- UBND cac huyn, thj xa, thành ph chi dao cac phông, ban, don vi lien
quan và UBND cap xã xây drng kê hoach thirc hin; bô tn kinh phi to chüc khai
mac và triên khai các boat dng huOng ing Tuân lé huOng rng h9c tp suôt dOi
thiêt thirc, phü hçxp vOi diêu kiin cüa dja phucrng theo huOng dan tai Thôngtu sO
07/TT-BTC ngày 24/01/2018 cüa Bô Tài chInh; kiêm tra, giám sat, tOng két, rut
kinh nghim nhám phát hin, nhân rng các tam guong tr h9c, hçc tp suôt d&i;
tuyên throng, khen thi.rOng các tp the và cá nhân tham gia tIch crc.
- Các co sO giáo dic, dc bit là các các co sO giáo diic thuOng xuyên, co sO
giáo dic nghê nghip, các thiêt chê giáo dc ngoài nhà trt.r&ng tO chi'rc các lOp
(mien phi) vOi các ni dung, hInh thirc hçc tp phong phü, 1mb boat, da dng thuc
nhiêu linh vrc cüa d&i sOng xã hi và huy dng dOng dão ngu&i dan tham gia.
- Báo Gia Lai, Dài phát thanh - Truyn hInh tinh; các Co quan thông tin dai
chüng trén dja bàn tinh tang cu&ng cOng tác tuyên truyên ye Tuân lê huOng rng
hQc tp suôt d&i nãm 2019 vOl chü d néu trên.
- Các sO, ban, ngành, hOi, doãn th theo chrc näng, nhim vii cüa don vj,
chU dng tIch crc tharn gia triên khai thrc hin các hoat dng huOng trng Tuân 1
htx&ng 1rng h9c tp suôt d&i mt cách thiêt thirc, hiu qua.

5. KM thtic Tun l huOng irng hçc tp suM dOi nãm 2019, UBND cac
huyn, thj xa, thành phô; các sO, ban, ngành cüa tinh báo cáo két qua ye SO Giáo
dc và Dào tao truOc ngày 15/10/2019 d tong hqp báo cáo UBND tinh và B
Giáo diic và Dào tao./.\t_
Noi n/san:
- Nhis trén;
- Chü tjch, các PCI. UBND tinh;
- CVP, các PCVP. UBND tinh;
- Ltru: VT, KGVX.
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