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Gia Lai, ngày AJ tháng

nárn 2019

V/v trin khai mt so hoot dng
dãu näm hpc rnài 2019-2020

KInh gri:
- Si Giáo duc và Dào tao;
- UBND các huyn, thj xâ, thành phô.
D t chüc tt các hoit dng chun bj cho nãm hpc mcci 20 19-2020; thirc hin
Cong van so 342 1/BGDDT-VP ngày 08/8/2019 cüa Bô Giáo diic và Dào tto, UBND
tinh yêu câu Sâ Giáo dic và Dào tto; UBND các huyn, thj xa, thành phô chi do
các c si giáo d%ic và dào tio, các dja phuang và các cc quan chuyên mon lien quan
thrc hin mt so ni dung sau:
1. Chun bj dÀy dU các diu kiin v CG s vt chat, trang thit bj, trung, lop,
giáo viên dê dam bão tat câ các tnthng h9c trên dja bàn tinh dêu to chrc tl;ru tnr&ng,
khai giâng näm h9c rnôi 2019-2020 dung theo Kê hoch thi gian nan-i h9c 20192020 cüa giáo dc mâm non, giáo dc ph thông và giáo dic thung xuyên tinh Gia
Lai quy dnh ti Quyêt djnh so 733/QD-LND ngày 24/7/20 19 cüa UBND tinh.
2. To chtrc nghiên cru và triên kha(sâu rng d&i toàn th can b quãn !', giáo
viên va h9c sinh, sinh viên Chi thj so 2268/CT-BGDDT ngày 08/8/20 19 cia B
trithng B Giáo dic va Dào tto ye nhim v chü yêu näm h9c 2019 -2020 cüa ngành
Giáo due.
3. Chi dao ca s giáo diic t chrc các boat dng don h9c sinh dÀu cap hçc; to
chirc cho h9c sinh tim hiêu ye truyên thông Va CaC hott dng cua nhà triräng; phô
biên ni quy, quy djnh cüa nhà truäng; gith thiu các boat dng giáo diie, chuang
trInh giáo diic, phrong pháp h9c tp Va rèn luyn a trithng, lap.
4. To chirc L Khai giãng näm h9c 2019-2020 thông nhÀt vào bui sang ngày
05 tháng 9 näm 2019. Chiwng trmnh khai giàng có CáC nghi thuc: dOn h9e sinh dâu
cap, chào c, hat Quôc Ca, doe Tht.r cOa Chu tjch nuOc; Thu cua Chü tjch UBND
tinh Gia Lai gui thây giáo, cô giáo, can b, cong chtrc, vien chrc ngành giáo dc dào tao và các em hoc sinh, sinh viên cua tinh Gia Lai; có the to chüc mt so hoat
dng van hóa, van ngh, the thao phi hgp vâi diêu kin nhà trtthng và tam sinh 1'
lüa tuôi h9C sinh dê tao không khI vui tuoi, phân khai cüa ngày Khai giãng iiäm h9e
mai - Ngày hi toàn dan &ra trê den trtthng. Riêng dôi vai c sa giáo dc mâm non,

t chüc khai giãng duói hInh thüc "Ngày hi dn truông cüa be" mt cách linh hott,
sang tao, phü hçip vâi dc dim tam sinh I cüa tré.
Tt câ các tru&ng h9c phãi kru bào dam sCrc khôe cüah9c sinh, bào v moi
tru1ng, v sinh an toàn thirc phârn trong trueing hçc, phông chông djch bnh, nhât là
djch bnh sot xuât huyet; th%rc hin tot vic thông thã bong bay, thông sCr ding nuàc
uOng dóng chai nhra trong Lé khai giãng.
5. Chi do các ci si giáo di4ic trin khai các giâi pháp bão dam an ninh, an
toàn tru?ing h9c, dtc bit liru các giài pháp bào dam an toàn tuyt dôi trong vic
duadónh9csinh.
6. Chi dto, hiiàng d.n các cci sà giáo dc thrc hin cOng khai cac khoán thu,
chi dâu näm hçc theo dUng các quy djnh hin hành; không dê xãy ra tInh trng "1am
thu"; tang cuing thanh tra, kiêm tra và xcr 1 nghiêm nguYi &rng dâu ca so giáo diic
dê xáy ra sai phm trong thu, chi dâu näm hoc.
UBND tinh yêu cu SO Giá' su' và Dào too; UBND các huyn, thj xã, thãnh
ph6 kjp thOi trin thai thic hin.

iVoi u/ian:
- Nhis trén;
- TTr.Tinh ãy (b/c);
- Ur. HDND tinh;
- Chü tjch, các PCT.UBND tlnh;
- CVP, các PCVP.UBND tinh;
- Báo Gia Lai; Dài Phát thanh và TH tinh;
- Luu VT, KTTH, KGVX.
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