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KE HOACH 

Trin khai tliirc hin D an "Xây dirng van hóa üng XLI' trong truO'ug 1H,)C 

giai doin 2019-2025" trên dja bàn tinli Gia Lai 

Thirc hin Quy& djnh s I299/QD-TTg ngày 03/10/20 18 ca Thu tuông ChInh 
phCi phé duyt Dé an "Xãy drng vAn hóa crng xr trong trong trithng hçc giai doan 
2018-2025"(sau day gçi tat là Dê an); Quyêt djnh so 1506/QD-BGDDT ngày 
3 1/5/2019 cüa HO truâng B Giáo dic và Dào tao  (GDDT) ban hành Kê hoach  thrc 
hin D an "Xây drng van hóa trng xr trong trung h9c giai doan 2018-2025" cüa 
ngành Giáo dic, Uy ban nhân dan (UBND) tinh Gia Lai ban hành Ké hoach  triên 
khai thirc hin Be an nhu sau: 

I. MI)C TIEU 

1. Miic tiêu chung 

- Tuyên tmyn, giáo diic, nâng cao nhn thrc cho can b quãn 1, nhà giáo, 
nhân viên, hçc sinh, sinh viên (HSSV) và gia dInh HSSV ye sr can thiêt cüa vic xây 
drng van hóa rng xCr trong truäng hçc cüng nhu trong dyi song xà hi trong giai 
doan hin nay. 

- Nâng cao näng hrc giáo dc van hóa trng xir cho can b quàn l, giáng viên, 
giáo viên và các lc lucmg giáo diic khác nhäm tao  sir chuyên biên cAn bàn ye trng xir 
vAn hóa cüa can b quàn l', nhà giáo, than viên và HSSV dê phát triên nAng lirc, 
hoàn thin nhân each, lOi song vAn hOa; xây dirng van hóa trung h9c Iành manh, 
than thin; nâng cao chat krqng giáo diic dào tao,  gop phân xây dirng con nguYi Vit 
Nam yêu nuàc, nhân ái, tInh nghia, trung thrc, doàn kêt, can cü, sang tao. 

- Dam báo vic thrc hin nghiêm tuc, chit Iuqng, g&n vài vic thrc hin nhim 
vi cua nAm h9c, phü hçip vOi chrc nAng, nhim vi cüa mi cc s& giáo diic; 

2. Miic tiêu cii the 

a) Giai doan 20 19-2020 

- 100% trueing hçc xây dimg và thrc hin b quy t&c irng xtr vAn hóa, vira 
mang tInh thông nhât, dông b, dáp irng các ni dung cüa b quy tAc Crng xr do Bô 
GDDT ban hành kern theo Thông tu so 06/201 9/TT-BGDDT ngày 12/4/2019, vira 
mang tInh dc trung riêng cua mi dja phirong, môi cap h9c. 

- Hang nArn, CO it nhAt 90% can b quãn Is', nhA giáo, nhân viôn, HSSV ducic 
tuyên truyên, phô bién, hQc tp các van dé lien quan den van hóa crng xir, môi trueing 
vAn hóa trong gia dInh, nhà tru&ng và cong dông. 



- Co It nht 90% can b quãn 1, nhà giáo, nhân vién, can b Cong doân, Doàn 
Thanh niên, Hi Sinh vien, Di Thiêu niên trong nhã tru&ng duqc bôi dung nâng 
cao näng 1irc trng xCr van hóa và näng Ic to chirc giáo diic van hóa üng xir trong 
trung h9c. 

- Co It nhAt 90% trung hçc dt tiéu chun Trung h9c xanh - sch - dçp - an 
toàn. 

b) Giai doan 202 1-2025 

- 100% can b 9uan 1, nhà giáo, nhân viên, HSSV ducic tuyên truyn, ph 
biên, h9c tp các van dê lien quan den van hóa trng xr, môi tnr1ng van hóa trong gia 
dInh, nhà tru&ng và cong dông. 

- Co It nhAt 95% can b quãn I, nhà giáo, nhãn viên, can b Cong doàn, Doàn 
Thanh niên, Hi Sinh viên, Di Thiêu niên trong nhà tru&ng &rcic bôi duông nâng 
cao nang 1c Crng xCr van hóa vâ näng 1rc to chtrc giáo dic van hóa üng xr trong 
tnrng h O c. 

- Co It nht 95% trung h9c dt tiêu chun Trung hc xanh - sch - dep - an 
toàn. 

II. NHIIM VV,  GIAI PHAP 

1. Tuyên truyii nâng cao nliân tbirc v xiiy dirng van hóa irng xtr trong 
tru*ng liçc 

Th%rc hin dy dii các ni dung quy djnh tii tti dim 1, Khoân II, Diu 1 cüa 
Quyêt djnh s 1299/QD-TTg ngày 03/10/20 18 c1a Thu urâng Chinh phü, ci the: 

a) Ni dung tuyên truyên 

- TuyCn truyn sâu rng, tto sr chuyn bin minh me trong di ngü nhà giáo, 
can b quãn 1 giáo diic, nhân viên, hçe sinh, sinh viên, gia dInh và cong dOng ye các 
chU trung, du&ng lôi cüa Dáng, chInh sách, pháp 14t cüa Nhà nrncc ye giáo d%lc do 
di'rc, lôi song, van hóa crng xtr trong trung h9c; ye miic dIch, nghia, bin pháp, 
trách thim cüa nha tnräng, gia dInh ngtthi h9c, to chtrc, doàn the, chinh quyên dja 
phucing dOi vài vic xây dirng van hOa Cing xr trong tru1ng h9c; ye thai d, hành vi, 
ngôn ngtt, chuân mirc cüa nguii hçc, nhà giáo, can b, nhân viên trong tru1ng hçc. 

- Xây drng các tài 1iu giáo diic, tuyên truyn v van hóa h9c dung CTng xr van 
hOa dành cho can b quân 1, nhà giáo, ngiri hçc trong các cu sâ giáo duc. 

- TuyCn truyn, giáo dic lông yêu nucc, yêu thuorng con nguii và truyii thng 
van hóa crng xcr cüa dan tc ta; nêu guang can b, nhà giáo, nhân viên và ngträi dng 
dâu nhà trung trong xây drng van bOa rng xcr, các cá nhân din hInh, mô hInh nhà 
tru?ng thijc hin tot cong tác xay drng van hOa ng xCr. 

b) Da dng hóa hInh thüc tuyên truyn v van hóa Crng xr trên báo chI, truyn 
hInh và các phuang tin thông tin khác cüa trung trang, dja phlfclng, nhà trtthng. 
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* Tuyên truyn thông qua t chlrc cuc thi, hi nghj, hi thâo, t9a dam, din dan 
ye 1mg xlr van hóa trong trung hçc cho nhà giáo, ngithi hçc tham gia; tang cithng 
1mg dung cong ngh thông tin, internet và mng xA hi trong hott dng tuyên truyên. 

2. Thirc hin quy tic irng xu trong trwông hQc 

a) Trén ca s& quy djnh Quy tc 1mg xlr trong ca si giáo diic rntm non, ca s& 
giáo dic phô thông, ca s& giáo diic th.thng xuyên (g9i tat là Quy täc 1mg xlr trong 
tnr1ng h9c) do B GDDT ban hành ti Thông tu so 06/2019/TT-BGDDT ngày 
12/4/20 19, th tnrông các ca sc giáo dc xây dijng quy tAc 1mg x1m riêng phü hqp vói 
dc thu elm dan vj. 

b) Quy tc 1mg xlr trong tnthng hçc do các nhà trumng xây drn phái dam bão 
nguyen täc các quy täc 1mg xlr do B GDDT ban hành là khung tôi thiêu, không ducic 
cAt giàm hoc thay dôi ni dung; phãi cij thô hóa nhung ngAn gun, d nhi, d thrc 
hin; phü hqp vâi I1ra tuôi, các cap h9c Va vAn boa dc trung elm các dan tc sinh 
song trén dja bàn; có sr tham gia và cam kêt thrc hin cüa các ben lien quan (can b 
quán l, nhà giáo, nhân vien, HSSV, cha mc h9c sinh...). 

c) Ngu&i dlrng du nhà tru?ing có trách nhim quán trit dn toàn th can b 
quãn l, nhà giáo, nhân viên HSSV và cha mc HSSV biêt và thrc hin quy tAc 1mg 
xlr. 

d) Quy tAc 1mg xlr phâi ducmc niém yet ti các bang tin, bang thông bão, trong 
phOng h9c, phOng lam vic, website và nh0ng nai can thiêt khác elm nhà trumg; gIn 
tài tInng thàrth viên nhà truàrng qua h thông email, h thông lien lc din tIn. Hang 
nAm to chIne lay kiên dóng gop dê hoàn thin Quy tAc 1mg xlr ti dan vj. 

d) Can b quán 1,nhà giáo, nhân viên, can b Doàn, Hi, Di, Cong doàn nhà 
truInng thuInng xuyên phô biên, quán trit ni dung Quy tAc 1mg xlr trong tnrInng hçc 
bang cách lông ghép trong các tiêt h9c chInh khóa, hott dng giáo dic ngoài gi len 
Rip, hott dng trái nghim, hoit dng elm Ban dti din cha mc hçc sinh... 

e) Phát huy tInh guang mu elm can b quãn l, nhà giáo, nhân viên và trách 
nhim elm ngu1i d1mng dâu nba truäng trong xây dung vAn hóa 1mg xlr; chü tr9ng xây 
drng nhân cách ngt.mIni thây. Day manh giáo dc tu ttthng chInh tn, dto dIne, lôi song, 
phong each cho can b quãn !, nbA giAo, nhân viên, HSSV; to nên tang ye nhn 
thInc và hành dng d xây dirng môi truäng van hóa và 1mg xlr vAn hOa trong trung 
h9c. 

3. Di •nó'i nôi dung, phuffng pháp, hInh thlrc giáo dic van hóa 1mg xii' 
trong trirô'ng h()c 

Thrc hin d&y dli các ni dung quy djnh ti dim 3. Khoãn II, Diu 1 cüa 
Quyêt djnh so 1299/QD-TTg ngày 03/10/2018 elm ThIn ttrInng ChInh phli, c the: 

a) Ni dung giáo dic vAn hóa 1xng xlr 
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- D6i vâi Ca sâ giáo dic min non: B sung, hoàn thin ni dung giáo dic vAn 
hóa Crng xr trong các hoçit dng chAin sóc, giáo diic tré ô trtthng rnâm non, trong các 
chuyên dé 1 giáo, hot dng giáo duc... dê hInh thành và phát triên a tré em thcrc, 
hành vi crng xcr phü hqp vài d tuôi (1 phép, kInh tr9ng, yêu thucing thây, cô giáo, 
ông bà, cha mc; yêu qu anh, chi, em, ban be, that thà, mnh din, hon nhiên, yeu cái 
dçp). 

- Di vâi giáo d%lc ph thông, giáo dic thuang xuyên: 

+ B sung, hoàn thin ni dung giáo diic vAn hóa Crng xCr trong các hoat dng 
giáo diic, trong chuang trInh giáo dc phô thông, hra chçn các ni dung giáo dic vAn 
hóa Crng xCr, lôi song vAn hóa có giá trj và phü hqp vâi dc diem tam sinh l, tInh cam 
cia hçc sinh; giáo diic thrc tuân thu pháp 1ut, giáo dic dao  dCrc, lôi song, k nang 
song và các hoat  dng trâi nghim dé hInh thành các phâm chat nhân ái, tir trQng bàn 
than, ton trQng, trách nhirn vai btn b, chia sé, bao dung ccia nglx&i h9c. 

± Xây dung quy djnh, htróng dn c, th trong thrc hin np s&lg, thói quen vAn 
minh, ljch sir dOi vâi các chü the trong tru&ng hoc, nhu: vAn hóa xêp hang nai cong 
cong, triên khai nguyen tAc tir giáo diic (t%r phiic v) trong các hoat  dng lien quan 
(thu vin, cAng tin, trirc nht...). 

- DM vâi cci sâ giáo dic d'ii h9c, truàrng six phin, giáo diic ngh nghip: 

+ B sung ni dung giáo dc vAn hóa 1mg xlr vào các hoat dng giáo diic, thirc 
hành, thirc ttp, tInh nguyen vi cong  dông; các hoat dng vAn hóa, vAn ngh, the dijc 
th thao do nba truàng, các doàn the, dja phucing t chlrc. 

+ Nâng cao nAng hrc tng xlr vAn hóa; giáo dic ' thlxc tuân thu pháp lut, 1i 
song van hóa, nhân áî, bao dung, nghia tInh, trách nhim dôi v&i bàn than, gia dinh, 
cong dng xA hi và dat nuâc; dc bit là sir tir trQng bàn than và trách nhim dling 
mirc, nhân áî vâi nguai khác cüa h9c sinh, sinh viên thông qua vic t%r h9c, tir rèn 
1uyn các k5 nAng song, k5 nAng nghê nghip can thiêt phü hçip vai cap hçc, llra tuôi, 
trinh d dào tao  trong các chixcing trInh, hoat dng giáo diic, 4n ding vào thrc tin 
cuc song. 

+ Xây dirng ni dung chuyCn d huâng dn vAn hóa 1mg xlr trong chucing trInh 
dào tao  cüa nhóm ngành six phm trong các cci so dào tao  six phm. 

b) Di rn&i phucing pháp, hinh thCrc trong giáo diic vAn hóa 1mg xli 

- Di rnOi phucing pháp dy h9c các mon h9c: Dao  due, Giáo diic cOng dan, 
Giáo di,c chInh trj, Ngt vAn, Ljch sIr..., theo huOng phát triên phâm chat và nAng hrc 
nguOi hçc. Trong do, dc bit coi tr9ng phi.rcing pháp trãi nghim, các hot dng giáo 
diic k5' nAng song, k5 nAng giao tiêp, 1mg xlr van hOa cüa ngu&i hçc; giáo diic kin 
thlrc pháp 1ut, giáo dic cOng dan. Thirc hin hiu qua cong taG tu vn tAm I hçc 
sinh. 

- Da dng hOa hInh thlrc giáo dçic van hóa 1mg xlr thông qua các hoat dng tp 
the, các câu lac  b, cuc thi, din dan, t9a dam, dôi thoai...; dc bit phát huy vai trO 
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huing dn v frng xCr van hóa ca cac h9c sinh khóa trên, di ngü can b lip, chi 
doàn dôi vâi các hpc sinh khóa sau. 

- Phát huy vai trô cüa t chüc Doàn, Hi, Di, th chüc da dtng hInh thüc giáo 
diic üng xr van hóa, the hin tinh than yêu nuàc, ton tr9ng giá trj ljch s& truyên thông 
van hóa tot dçp cho h9c sinh, sinh viën thông qua hoat dng hat Quôc ca, Lê chào cä 
To quôc và các boat  dng tp the. 

- Tang ci.rng M chüc các hoat dng giáo dic gop phAn trong cong tác thi dua 
xây dirng trtxäng h9c vAn hóa, van boa rng xr, thrc hinnêp song vAn minh, ljch sr 
trong can b quãn l, giáo viên, nhân viên, hçc sinh thiét thirc, thu&ng xuyên, hiu 
qua trong mi nAm hQc. 

- Khuyn khIch hçc sinh, sinh viên tham gia tuyên truyn v tru&ng hçc van 
hóa, nhng hành vi ing xcr dçp, phé phán hành vi chua dp cüa nhng ngu&i xung 
quanh; nãng cao thâm m, ngh thut cho h9c sinh, sinh vién thông qua các boat 
dng giáo dc và quan tam den các sr kiin th&i s11 - chInh trj cüa dat nuóc, quOc tê. 

- Tto cc ch cM h9c sinh, sinh vien phát huy tInh chü dng, tIch crc, sang tao 
trong h9c tip, rèn luyn và tham gia giám sat các hoat  dng nhâ tru?Llng, vic thrc 
hin vAn hóa üng xir và dan ch trong tru&ng hçc; ngAn chn các hành vi vi phm 
quy tAc ng xü van hóa trong tru&ng h9c. 

- Tang cthng giáo d%lc, djnh huàng cM h9c sinh, sinh viên sü dung hiu qua 
cong ngh thông tin mng xA hi trong hçc tap, rèn luyn, htthng nghip, khyi 
nghip, giái trI lành rnanh vA the hin crng xir vAn hóa trong môi tru&ng mng 
Internet, các mng xA hi; thrc hin nghiêm Lut An ninh mng. 

4. Nâng cao nAng li•rc (mg xii' vAn hóa v nAng bye giáo di•ic vAn hóa (mg xii' 

- T chüc bi dung, nâng cao nAng hrc giáo dic vAn hóa (mg x(m cho HSSV 
dOi vâi di ngü can b quãn l giáo dic, nhà giáo, nhân viên, can bô Cong doàn, can 
b DoAn, Hi, Di trong truäng hçc. 

- Xây dijng chuyên cM, tài lieu, t chirc các hoat dng v giáo dic van hóa imng 
xCr trong chuorng trInh dào tao  giáo viên trong các co si dAo tao  su phm dé xây dimng 
di ngü nhà giáo gwing mu, có lông tir trQng, nhân cách và lôi song van hóa. 

5. Tang ctr&ng siy phi hçvp giva nba truô'ng, gia dInh và xA hi trong xây 
dirng vAn hóa ung  xii 

Thirc hin dy dü cac ni dung quy djnh tai  diem 5, KhoAn II, Diêu 1 ccia 
Quyêt djnh so 1299/QD-TTg ngày 03/10/2018 ciia Thu tuOng ChInh phü, c the: 

a) Nba trurng 

- Chju trách nhim xây dirng vAn hóa nhà trträng, xây dmng môi trithng giáo dic 
an toAn, than thin, lAnh manh  và phông chông bao  hjc hçc du&ng hiu qua. 
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- Xây drng k hoich và t6 chrc giáo dc van hóa trng xCr cho ngt.thi hçc thông 
qua các mon h9c chinh khóa, hott dung ngoti khóa; nâng cao näng lirc Crng x& van 
hóa và näng 1irc to churc giáo diic 1mg xlr van hóa cüa can b, nhà giáo, nhân viên nhà 
truäng. 

- Rà soát, hoàn thin, ban hành va trin khai bO quy t&c 1mg xlr theo huàng dn 
cüa Bo Giáo dc va Dào to, cüa dja phuang; các chuân mirc van hóa, h giá trj cOt 
lOi dê sCi diving ti nhà truông. 

- T chüc trao Mi v xay dimng van hóa 1mg xlr trong các cuc hçp, sinh hot tp 
the; gp g vâi gia dInh nguäi h9c dê phôi hçip, thông tin, xlr 1 trong qua trInh to 
chüc giáo dic, dào tto. 

- Chü dng d xut, phi hçip vâi các clan vj, t chlrc trén dja bàn d tuyên 
truyên, xây dijng môi tru&ng van hóa, phôi hçrp to chlrc giáo diic van hóa 1mg xlm cho 
hçc sinh, sinh vién trong và ngoài tru&ng hçc; biu dirang kjp thôi cá nhân, tp the có 
thành tIch; nhân rng din hInh nói Ryi hay, dr chi dçp. 

- Xây dijng và phát huy hiu qua trang thông tin din tlr cüa nhà tru&ng, các 
hInh thlrc phãn ánh, trao dôi, thu thp, xlr 1 thông tin t1m ngthi hçc, can b, nhà giáo, 
nhân viên nhà truäng, gia dInh ngu&i h9c, các cá nhân Co lien quan khác ye van hóa 
1mg xlm trong tnring h9c và trén môi tnräng mng; gop phân thirc hin dan chO trong 
diéu kin hi nhãp quôc tê và cuc cách mng cong nghip Ian th1r ttr. Thiêt 1p ca 
ch tip nhn thông tin, xlm lkjp thii, dtt hiu qua giáo diic dôi vâi các hânh vi bo 
hrc h9c &thng, vi phim quy täc 1mg xlr can xlr l'. 

- Phát huy vai trO cia t chlrc Cong doàn, Doàn Thanh niên, Hi Sinh viên, Di 
Thiu niên, giáo viên chü nhim, cô van h9c tp trong vic to ch1rc các hot dng xây 
dirng môi trueing van hóa, van hOa 1mg xü trong nhà tru?Yng. 

- T6 chlrc xlm l các cá nhân cO hành vi vi phm bO quy tc 1mg xlr, cong b 
cong khai ket qua x1m l các vi vic lien quan. 

- Phát huy sr chü dng, sang to clrn thy, cô giáo, h9c sinh, sinh viên trong vic 
tham gia bão v cánh quan môi tru&ng, gi€r v sinh các cong trInh cong cong, nhà 
truxng, 1&p h9c và cá nhân. T ch1rc hçc sinh, sinh viên trông cay xanh trong khuôn 
viên nhà trumg, tai  dja phtrcing trong dIp Tét trOng cay. 

b) Gia dInh 

- Co trách nhim chInh giáo dic van hóa 1mg xlr, mu muc trong van hOa (mg 
xlr ti gia dhnh và cong dông. 

- Phi hqp vâi nhà trtrng cp nht, trao di thông tin, t chlrc giáo dic van hóa 
1mg xlr trong trithng hçc; tham gia tIch c1rc trong các bui h9p, gp g trao dM, xlr 11 
các tInh huông CO lien quan. 

- Tich circ tham gia xây dirng di song van hóa a khu dan Cu, nCu guong cho 
ngt.räi h9c trong 1mg xlr van hóa. 
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- Ton tr9ng và tto diu kiên d li9c sinh tham gia dy dü, hiu qua, nghiêm tue 
ké hotch to chcrc các hot dng giáo dc cua nba trithng, nhât là các hot dng lien 
quan den xây dirng van hóa irng xcr. 

- Co hInh thirc phi hçip vol Ban dai  din cha mc h9c sinh trong vic tham gia 
xây drng và bão v cânh quan môi twang. 

- Phi hçip vOl nha tnthng xay dung va thrc hin các ni dung, phuan pháp, 
hInh thrc giáo dc dao dtrc, Iôi song, van hóa irng xcr trong gia dInh cho tré mâm non 
và h9c sinh phô thông trong tirng nAm hçc. 

c) ChInh quyn dja phuang 

- Xác djnh nhim viii xay drng vAn hóa irng xü trong truOng h9c là ni dung 
quan tr9ng cüa cong tác xây drng dai song vAn hóa 0 dja phucing; chi dto, tto diêu 
kién thun lçii cho nhà truOng to chrc giáo diic vAn hóa lrng xü trong twang h9c theo 
thâm quyên. 

- Co trách nhim chInh trong tuyên truyn, vn dng, phi hçip các hrc krcing 
trên dja bàn, tto diêu kiin dê xây drng vAn hóa Crng xr cho ngtthi h9c ti cong dông; 
hO trg nguOi h9c gp khó khAn, xCr Ii kjp thOi các vi phtm, dam bào an toàn cho 
ngu0i hçc. 

Dua ni clung xây dirng vAn hóa (mg x(m trong trthng h9c trên dja bàn thành 
mt trong các ni dung cong tác cCia dun vj và &rqc tong két, dánh giá hAng nAm. 

- Huy dng và sO ding các thit ch vAn hóa tti dja phuong, thithng xuyên to 
chCrc các hott dng vAn hóa ngoài nhà tm&ng. 

- ThuOng xuyen t chime thanh tra, kim tra vic thirc hin vAn hóa (mg xim trong 
cac nhà truOng; CO hInh thirc dng viên khen thxmg các truOng h9c lam tot; xir l dôi 
vOl các dun vj dé xãy ra các van dé v bao Irc h9c duang, (mg xir thiêu vAn hóa. 

- Phi hqp vOl chmnh quyn và các t chime, doàn th 0 dja phtrung trong cong tác 
to chime xây dmng cu sO 4t chat, cânh quan môi truOng. 

HI. KINH PHI THIC HIN 

- Ngun chi thuOng xuyen sr nghip giáo dic, dAo tto và diy ngh hang nAm 
theo phân cap ngân sách nhà nuOc; 

- Ngun thu cüa các cci sO giáo dic, dào tto và dy ngh; 

- Kinh phi huy dng tO ngun xA hi hóa và các ngun hqp pháp khác 

IV. TO CHIDC TH1J'C HIN 

1. SO Giáo (hic Va Dào to 

Là cu quan ThuOng trirc, chü trI, phi hçip vOi các sO, ban, ngành, doàn th& 
dja phucyng và các dun vj lien quan triên khai, dOn dôc, kiêm tra, tOng hçip báo cáo 
vic thuc hin Kê hotch nay. 



a) Phi hçip Cong doàn ngãnh Giáo diic quán trit, trin khai K hotch nay dn 
nhà giáo, can b quãn l, ngithi lao dng, bce sinh trong các cu so giáo due. 

b) Chi do các dun vl trrc thuc, các phông GDDT, các nhà truOng xây drng 
kê hotch chi tiêt dê thuc hin các nhim vi, giãi pháp phü hçip vOi dlc diem tmnh hInh 
kinh té - xâ hi dja phuung, dun vj; tuyên truyên các ni dung ye ing xr van hOa, các 
tam guung trng xr van hóa trong h thông bang tin, h thông thông tin cüa các nhà 
tru?Yng. 

c) Phi hçip vOi các sO, ban, ngành, doàn th trong tinh t chCrc xây drng ni 
dung giáo dic giá trj van boa truyên thông và các hoat dng xây drng van hóa 1mg 
xlr trong trirOng hpc; xây drng môi truOng giáo diic an toàn, lành manh,  than thin, 
phOng chông bao  lrc hc duOng; tuyên truyên ye vAn hóa 1mg xlr trong truOng hoc, 
trong các gia dInh HSSV; bôi during can b, giáo viên ye xây drng vAn hOa 1mg xlr 
trong tnrOng hoc; to chlrc các hoit dông gião dc vAn hóa 1mg xlr, hoat dng vAn hOa, 
the thao cho thanh niên, thiêu niên và nhi dông. 

d) Phi hçip, tham mi.ru, b tn ngun kinh phi thrc hin t& ngun ngân sách 
nhà nuOc trong dir toán ngân sách hang nArn; nguôn tài trçl, vin trçl elm các to chüc, 
cá nhân trong và ngoài nuOc theo dung quy djnh. 

d) HuOng dn ban hành b quy tc üng xlr trong truOng hpc; t chIme kim tra 
và chi dao  các phOng GDDT kiêm tra, giám sat vic xây dimg và thrc hin Bô Quy 
the i:rng xlr tai  cu sO giáo diic thw)c phm vi quân I. 

e) Tuyên ducing nhrng tp th, cá nhân tiêu biu trong cong tác xây dimng van 
hóa 1mg xlr trong truOng hçc. 

g) Dlnh kS' t6 chIme su kit, thng kt K hoach trin khai D an và báo cáo kt 
qua ye Bô GDDT và UBND tinh. 

2. S& Lao dng - Fhu'ong binh Va Xã hi 

('hfi tn, phi hçrp vOi SO GDDT, Tinh doàn Gia Lai, các sO, ban, ngành, Co 
quan, don vi có lien quan và UBND các huyn, thj xA, thành phô t6 chIme thirc hin 
D an trong các co sO giáo dc và dào tao  thuc phm vi quán 1. 

a) Chi dao  xây dimng và thirc hin b quy täc 1mg xlr trong trtr&ng hc theo 
khung quy djnh chung dOi vOi các Co sO giáo diic nghe nghip tr nAm hc 2019-
2020. 

b) Trin khai thirc hinK hoach  nay trong các co sO giáo dic ngh nghip; 
phô biên tài 1iu và to chIme bôi dueing can b quAn l, nhà giao ye vAn hóa Imng xlr 
trong truOng hoc; huOng dn tO chIme thuc hin van hOa 1mg xlr trong các co sO giáo 
dc nghê nghip. 

c) H&ng nAm t chIme kim tra, dánh giá, 1y kin phAn hM tCr các co sO giáo 
dic nghê nghip; phát hin, nhân rng và khen thuOng các tam gucing dién hlnh trong 
vic xây dimng vAn boa 1mg xlr. To chIme so két Dé an vào nAm 2020, 2023; t6ng kt 
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D& an vào nãm 2025 di vi các ca si giáo diic ngh nghip, gcri báo cáo ye Sâ Giáo 
dic Va Dào tao  dê tong hp, báo cáo Chü tjch UBND tinh. 

d) Phi h9p vâi cac si, ban, ngành, dan vj t chrc các phong trào thi dua, các 
cuc vn ding trong toàn ngành dê phát huy vai trô nêu guang cüa doàn viên cong 
doàn; tuyên truyên các mô hInh van hóa trng xir cho HSSV và di ngü giáo viên, 
giáng viên he, can b Doán, Hi hong các ca sâ giáo diic nghC nghip. 

3. Si Van hóa, The thao và Du ljch 

a) Chü trI, phi hqp vâi Sà GDDT trin khai các loai sách, tài 1iu ye giáo dc 
van hóa rng xcr cho thanh thiêu niên và nhi dông tai  cong dông thông qua các boat 
dng van hóa ngh thut; dlnh  huâng phát triên các hoat  dng van hóa, sang tác vAn 
hoc, nghê thuât va quan ly hoat dông biêu din nghe thuât cua các to chuc, dan vi va 
vthi ngh sT; thông qua hoat dng biéu din tuyên truyên ye chuân mirc dao  dirc, lôi 
sOng vAn hóa, vAn hóa üng xr cho the h tré. 

Trin khai các ni dung K hoach  trong h thing các truäng thuc phm vi 
quán I. 

b) Tip tVc  trin khai và nâng cao ch& luçing D an "Tuyên truyên ye xây 
dijng gia dInh và phông, chông bao  lirc gia dInh trên các phuong tin thông tin dai 
chüng den nAm 2020"; lông hép ni dung vAn hóa rng xü trong tnrng hçc vào 
Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây drng dri sOng vAn hóa", các phong trào thi dua 
yêu nuâc va các dé an khác. 

4.Côngantinh 

a) Chü trI, phi hcip vài So GDDT xây dung và trin khai k hoach dam bão 
an ninh trt tsr, phông chông bao 1c h9c dung; phông chông ma tiy, t nan  xä hi 
và cac loai ti pham khác; thuing xuyên thông báo tInh hInh ti phm, các tài lieu có 
ni dung lien quan den cong tác phông, chông t nan xA hi; tO chirc tuyên truyn 
Lut giao thông dträng b và vAn hóa giao thông, phO biên tài lieu tuyên truyn, dy 
h9c có ni dung lien quan den cong tác phông, chông ti pham, t nan  xA hi trong 
các ca sO giáo diic. 

b) Chi dao  Cong an các huyn, thj x, thành ph phM hcvp vOi UBND cAp 
huyn xây drng và triên khai các ké hoach  phóng, chông ti pham, t nn xA hi tai 
khu vrc truOng h9c; phát hiên, ngAn chn các hanh vi tuyên truyên, phát hAnh van 
hóa phâm dc hai  trong các co sO giáo diic; quãn l, giáo dic thanh, thiêu nien hix, có 
biêu hin vi phm pháp lut. 

5. S& Thông tin và Truyn thông 

a) Ch trI, phi hçip vâi SO GDDT thrc hin tuyên truyn trên các phuang tin 
thông tin dai  chüng và h thông thông tin ca sO ye van boa crng xcr trong truOng hçc 
và hành vi (mg x& trong trumg h9c the hin tai  gia dInh, c)ng dOng; phOng chOng tác 
dng tiêu crc cUa mng Internet, trO chai tnjc truyên den HSSV. 
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b) Tang cuOng cong tãc quán 1 nhà nuOc trong linh virc truyn thông: 

- Quán 1 cht chê ni dung các van hóa phm, báo chI, internet và các chuong 
trInh phát thanh, truyên hInh, hoat dng các không gian rnng, các trang mng xä hOl 
có lien quan dn van hóa trong trrOng h9c. 

- Kiim tra, rà soát ni dung trô chcii tryc tuyEn và các djch vi trirc tuyn 
(online) báo dam gi gin thuàn phong m5 tuc, truyên thông van hóa tOt dçp nguOi 
Vit Nam. 

- Chi dao  h th6ng thông tin co sO tAng cuOng cOng tác tuyên truyn v van 
hóa üng xcr trong HSSV tai  cong dông. 

c) Phi hqp vOi SO GDDT, SO Lao dng - Thuong binh và Xà hi, UBND các 
huyn, thj xA, thành phô tuyCn truyên ye xây dirng vAn hóa iing xcr ccia HSSV và gia 
dlnh, dông h9 tai  khu dan cu. 

6. S& Tài chInh 

Phi hçip vOl SO GDDT, các sO, ngành và UBND các huyn, thj x, thành ph 
thuc tinh bô trI ngân sách hang nAm dC triCn khai thirc hin DC an. 

7. Các s&, ngành lien quan 

a) Trin khai thirc hin các thim v11, giãi pháp lien quan và chju trách nhirn 
v cOng tác xây dirng và thirc hin giáo dic van hóa rng xcr, van hóa h9c duOng dôi 
vOi di ngü can b quãn l, cong chrc, viên chirc, HSSV trong h thông các nhà 
trithng thuc phm vi quãn l>. 

b) Giám sat, kim tra, dánh giá, báo cáo kt qua thrc hin h&ng nAm; t chüc 
so kit, tng k& vic thirc hin DC an gcri SO Giáo diic và Dào tao  tong hgp, báo cáo 
UBND tinh. 

8. Hôi Khuyn ll9c tinh 

PhM hqp vOi SO Giáo d%lc và DAo tao  tharn gia cOng tác khuyn h9c, khuyên 
tài, tuyCn ducing, vinh danh các I-ISSV vuçit khó, h9c giOi Va CáC tam guong ngu&i 
tot, vic tOt, trng xcr tot. 

9. UBND huyn, thi xA, tliành pht 

a) Chi dao  Phông GDDT chü tn, phi hçip các ban ngành tham muu UBND 
huyn triên khai Kê hoach thirc hin Dê an ccia UBND tinh trên dja bàn. 

b) Chi dao  t chrc tuyên truyn v van hóa Ong xcr trong tri.rOng h9c, trong cac 
gia dInh hçc sinh; bôi dueing can b quàn l, giáo viên, nhân viCn trong các nba 
truOng ye xây dung vAn hóa 1mg xcr trong truârng h9c; to ch0c các hot dng giáo di1ic 
vAn boa 1mg x1m, boat dng vAn hóa, the thao cho thanh niCn, thiêu niên vA nhi dOng, 
nhât là vão các dip  nghi he, i tCt. 

c) Chü trl xây dimng và chju trách nhim chinh v môi truOng giáo dic an toàn, 
lành math,  than thin, phông chOng bao  hmc h9c dimOng; mOi truOng vAn hóa ngoài 
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trung h9c d không ãnh hthng xAu dn van hóa Crng xir trong tri.thng hçc. 

d) Chi dao các Ca sâ giáo dic thirc hin tuyên truyên các ni dung v áng xir 
van boa, các tam guang lmg xcr van hOa trên h thông thông tin ca các trithng h9c 
và phát thanh truyên hInh trong h thông thông tin ca sâ. 

d) Chi do các dan vj chCrc näng phM hqp v&i các t chüc, doàn th dé triên 
khai thrc hin giáo dc van hóa xng xir ti gia dmnh, cong dông cho HSSV trén dja 
bàn cu trü. 

e) Giao trách nhim cho UBND các xâ, phuing, thj trn chju trách nhim triên 
khai các nhim v1i, giâi pháp xây dmg van hóa rng xcr trong các nhà trurng dirng 
chân trên dja bàn. 

g) B trI kinh phi thrc hin các nhiêrn vi và giái pháp xây d%mg van hóa rng 
xCr, van hóa h9c du?ng trong các ca so giáo dic ti dja bàn quãn l cta cap huyn. 

h) Chi do, giám sat, thanh tra, kim tra; dánh giá, báo cáo kt qua thrc hin 
hang näm gri SO Gião dc và Dào to tong hqp, báo cáo Chü tjch UBND tinh. 

10. UBND tinli d nghj 

a) Ban Thur&ng trrc Uy ban Mt trn T quôc Vit Nim tink 

Chü tn tuyên truyn 4n dng các t chcrc thành viên trong vic giáo dic, 
giám sat, ho trq xây dirng van hóa crng xcr cho HSSV và guong mâu trong thrc hin 
Crng xi:r ti cci quan, don vj, to chirc va ti gia dInh, cong  dông, xA hi trong thrc hin 
Cuc vn dng "Toàn dan doàn kêt xây d%rng nông thôn mâi, dO thj van minh". 

b) Tinh doàn 

- PhM hp vOi SO GDDT, SO Lao dng - Thuang binh và Xà hi triên khai Kê 
hoach. 

- Chü trl trin khai các ni dung tuyên truyn, bi dun nâng cao nàng hrc, 
kiên thcrc ye van hóa crng xü dôi vOi can b Doàn, I-Ii, Dci. To chirc các hot dng 
tto môi truOng van hóa trong nhà trtthng; tuyên truyên các mô hInh van hóa crng xcr 
cho HSSV và dOi  ngü giáo viên, giàng viên tré, can b Doàn, Hi, Di trong trung 
hoc. 

- Chü tn trin khai các phong trào thi dua, các cuc vn dng cüa t chüc 
Doàn, Hi, Di dé thrc hin xây dirng van hóa trng xCr trong truOng hçc. 

c) Lien doàn Lao dng tinh 

Tuyên truyn, vn dng can b, doàn viên là can b, nba giáo, viên chtirc, 
nguOi lao dng trong tn.thng hQc thijc hin nhirn vv xay dirng môi truOng van hóa 
trong tru?Yng hçc. 

d) Hi Lien hiêp Phui nil tinh 

- To chi'rc long ghép các hott dng tuyên truyn v giáo dc vn hOa rng xCr 
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TM. UY BAN NHAN DAN 

T!CH 
4UTICII 

cho I-ISSV trong các phong trào dang trin khai. 

- Tuyên truyn, 4n dông các gia dInh xây drng gia dlnh van hóa, phát huy vai 
trô lam gixang cüa ông bà, cha mc trong giáo dc van hóa crng xr cho HSSV. 

I) Hi Cyu chin binli tinh 

Tuyên truyn, 4n dng các can b quân 1', nhà giáo, nhân viên là cru chin 
binh, cru quân nhân trong vic xay dimg va thrc hin vAn hóa (mg xCr trong các 
tri.r&ng I19C. 

Trên day là K hoch trin khai thrc hin D an "Xây drng vAn hóa crng x(m 
trong trong tnI1ng hçc giai dotn 2019-2025" trên dla  bàn tinh Gia Lai. UBND tinh 
yêu câu các sâ, ban, ngành cUa tinh; UBND các huyn, thj xA, thành phô; các ca 
quan, &n vj lien quan; các Co so giáo dic kjp thOi triên khai thirc hin./.'y.,_ 

No! ,zhân: 
- Van phong ChInh phü (b/c); 
- Bô Giáo duic vã Dão to (b/c); 
- Thuing tri,rc Tinh üy (b/c); 
- Chü tich,  các PCT.UBND tinh; 
- Ban Tuyên giáo Tinh Uy; 
- Ban Van hóa-Xä hi HDNDtinh; 
- Các s& ban, ngânh, doàn the cüa tinh; 
- UBND huyn, thj xa, thành phô; 
- Báo Gia Lai; Dài Phat thanh-TH tinh; 
- Liru VT, KTTH, KGVX. 
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((J. 
L TR!NH, NO! DUNG CONG VLC VA PHAN CONG NHIM VJ THC HIN DE AN 

* \ (Kern theo Ké hogch sóo~'Qf/KH-UBND  ngàyo.Otháng9 nàm 2019 cia UBND tinh Gia Lai) 

- NHIEM VI) SAN PHAM DON VI CHU 
DON Vj PHOI HQP 

TH(I GIAN 
HOAN 

THANH 

Côngtácchido 

- Các so, ngành, to chi'rc, 
don vj có lien quan; 
- UBND các huyn, thj xã, 
thành phô. 

Xây dirng K hoach cüa tinh trin 
khai Dê an 

K hoach Sà Giáo dic và 
Dào t?o 

2019 

1.2 

- Kiem tra, danh gia, tong hcip ket 
qua triên khai Dé an; 

. . . • 

- Hoi nghi trien khai, so ket, tong 
ket bao cao Chu tch UBND tinh. 

Bao cao 
SO Giáo dic và 
Dao tao 

- Cong doàn ngành Giáo 
uI1C, 

- Cac so, nganh co lien quan; 
- UBND cac huyen, thi xa, 
thanh pho. 

2019-2025 

2 Tuyên truyn, nâng cao nhân thfrc v van hóa ung xtr trong trirong hçc 

2.1 

Tuyen truyen tren tren cong 
thông tin diên tir cüa UBND tinh 
và cña các SO, ngành, UBND 
huyn, thi xa, thanh pho 

- K hoch, các 
van bàn ci 
dao, hirOng dan 
thi.rc hin ducic 
dang tãi, tuyen 
truven. 

-' . 

- lai tuyen 
truyên 

Van phông 
UBND tinh các 

' 

so, nganh, to 
chuc, don vi thuc 

. - hin De an 

2019- 2025 

2.2 

- To chirc din dan, tQa dam, 
cuc thi, phát dçng, tuyen truyefl 
phong trào HSSV vOi xây dirng 
vAn hóa crng th; net dep hoc 
&ring; HSSV duyên dang, thanh 

K hoach báo 
k - q 

- SO Giáo duc và 

tao; 
- Các phông Giáo 
dic va Dào tao;  
- Các Co sO giáo 

- Cong doàn ngành Giáo 
dic; 

- T6 chirc Doàn thanh niên 
cüng cp; 

- Các phôg GDDT, các co 

Hang nAm 
(bAt dâu tr 
näm 2020) 
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2.3 

2.4 

ljch trong các tnr&ng hçc; 
- T chIrc Hi thi Van hóa 1mg 
xlr trong tru&ng h9c cp huyn, 
tinh 
Phát dng và t chIme phong trào 
thi dua;  
Tuyên &rang, khen thrâng cá 
nhän, tap th tiêu biu xut sc 
trong xây djng van hóa 1mng xlr 
trong trithng hçc. 

Cong van phát 
dng  

Các cá nhân, 
tap th khen 
thxâng 

dic. 

Các th, ngành, to 
chlrc, dan vj thuc 
hin D an 

so giáo diic; 
- Các Ca quan van hóa cüng 
cAp. 

Tr nãm 2020 

3 Xây dirng và thirc hin quy tãc irng xtr trong trircrng h9c 
HuOng d.n ban hành b Quy t&c 
1mg xfr trong co sO giáo duc m&m 

3.1 non, giáo diic ph thong, giáo 
dic thir&ng xuyên, giáo diic ngh 
ngh nghip.  
Xây thrng và thirc hin B quy 
tAc 1mg xlr trong ca sO giáo dic 
m.m non, ph thông, giáo dc 
thi.thng xuyên.  

Tip t1ic xây dimng truOng hçc 
xanh, sch, dçp, an toàn 

3.2 

3.4 

COng van 

Vãnbãn 

Kê hoach tüng 
nãm h9c 

- Các ca sO giáo 
dc mm non, 
ph thông, 
thi.thng xuyên  
- Các ca sO giáo 
dic thuc ngành 
Giáo dic 

SO Giáo diic và 
Dâo tao 

- Cong doàn ngành Giáo 
dic; 
- SO Lao dng — Thuang 
binh và Xä hi 

Các sO, ngành, tO chIme, dan 
vi th%rc hin Dê an 

- Các t6 chIme, doàn th trong 
nhà truOng; 
- Ban Dai din CMHS 

2019 

2019 

I-lang näm 

Triên khai ni dung, phirong phap, hInh thirc giáo ditc van hóa irng xir trong trirOnghçc 

Tri& khai chuyên d ni dung, 
phtrang pháp và hInh thImc giáo 
diic van hóa 1mg xlr, giá trj van 
hóa truyên thông thông qua các 
mon h9c, các hoat dng giáo dic 

- Tp huAn 
triên khai thc 
hiên; 
-Tài1iu 
huOng dan thijc 

SO Giáo due và 
Dào tao 

Các sO, ngành, t chIme, dan 
vj thijc hiên Dê an 

Tr nAm 2019 
(sau khi B 
GDDT tp 

huân và cung 
cap tài 1iu) 
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2020 Si Giáo duc và 
Dào tao 

GDDT ban hành. 

h6 bin tãi lieu VAn hóa hQc 
ig cho h9c sinh ph thông; 

* cfryén d sinh hoat 
—'oànfHôi/DOi; (mg x& trên 

mang xa hi 46i vâi HSSV  

hin (B 
GDDT) 

Tài 1iu do Bô 
GDDT ban 

hành 

Nâng cao nAng lire ung xii vn hóa và nAng hrc giáo dtic  vAn hóa frng xw 

5.1 

Tp hun nâng cao k nAng van 
hóa (mng xii và kim ch cam xüc 
trong môi tnthng si.r pham cho 
can bO quân 1 giáo viên, giáng 
viên, can b, giáo viên kiém 
nhim cong tác Doãn, HÔi, Di 
và nhân viên tnthng hQc 

T chirc tp hun, hrncng dn 
HSSV (mng x(r trén môi tnr&ng 
mang. 

B tài 1iu tp 
huân do B 
GDDT ban 
hành 

Sâ Giáo diic và 
Dào tao 

Các sO, ngành, t chüc, dcin 
vj thirc hin D an 

Hng nAm 

5.2 

B1 tài lieu tp 
huãn do Bô 
GDDT ban 
hành 

So Giáo dic và 
Dào tao 

- Ban Tuyén giáo Tinh ñy; 
- SO Thông tin và Truyên 
thông; 
-Congantinh; 
- Tinh doàn; 

Hang nAm 

5.3 
HOi thão xAy drng, nhân rông mô 
hInh vAn hóa frng x(r trong tnr&ng 
hQc 

Tài 1iu ye Mo 
hInh 

SO Giáo diic và 
Dào tao 

Các sO, ngânh, t ch(rc, dcin 
vi thmc hiên Dé an 

2020 

2020 5.4 

Ph6 bin tài 1iu và t chirc tap 
hun nâng cao nAng Iirc cho can 
b quãn I, giáo viên trithng ph 
thông dan tc ni trü, ph thông 
dan tOc  ban trü v k5 nAng t 
chCrc sinh hoat d?yi s6ng nôi trü 

Btài lieu tp 
huândoB 
GDDT ban 
hanh 

SO Giáo due và 
Dào tao 

Các sO, ngãnh, t ch(rc, don 
vj thirc hin D an 
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khoa h9c, an toàn và lãnh mnh 
cho h9c sinh 
Tang cirô'ng phi hçp giüa nhà trtrông gia dInh và 

Ph bin tài 1iu tuyên truyn cho 
6.1 phii huynh HSSV v rng xir van Bô tài 1iu 

hóa 

I 
xa hi trong xây thrng van hóa ung xir 

S Giáo dic và 
Dào tao 

Các sâ, ngành, t chtrc, dctn 
vj thrc hin D an 

2020 

T chüc hott dng sinh hot 
6.2 chuyên d v van hóa img xir 

trong tnr&ng h9c 

Hiu trrn1ng các 
nhà tnr&ng, giám 
dôc các trung 
tam giáo dtc 
th.thng xuyên 

Hi phi nit, Ban di din 
cha me hoc sinh, chInh 
quyên dia phuang 

K hoch phi 
hqp H&ng nãm 
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