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Gia Lai, ngày 27 tháng 8 năm 2021

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch
“Xây dựng và phát triển văn hóa, con
người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nước giai đoạn
2021-2025” của UBND tỉnh

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Kế hoạch số 1098/KH-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về
triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 19/2/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai về
“Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững đất nước giai đoạn 2021-2025”;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị như sau:
1. Triển khai thực hiện “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2021-2025” bằng hình thức
phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương theo những
nội dung cơ bản sau:
a) Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc
- Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung Nghị quyết số 33-NQ-TW, Kết
luận số 76-KL/TW, Kế hoạch số 15-KH/TU bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp
với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ,
giáo viên, HSSVHV về vai trò, ý nghĩa trong việc xây dựng và phát triển văn hóa,
con người Việt Nam đối với sự phát triển bền vững đất nước; thể hiện tinh thần trách
nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển nền văn hóa, nghệ thuật của dân tộc Việt Nam,
đặc biệt là nền văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên nói chung và Gia
Lai nói riêng.
- Các cơ sở giáo dục chủ động có kế hoạch giữ gìn, phát huy, bảo vệ bản sắc văn
hóa đặc sắc của địa phương thông qua việc thành lập, duy trì hoạt động các Câu lạc
bộ (Câu lạc bộ văn học, Câu lạc bộ âm nhạc,…), tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về văn
hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực thẩm mỹ cho học sinh,
sinh viên, học viên (HSSVHV) trong các nhà trường (thông qua môn học, các cuộc
thi vẽ tranh,…).
- Đẩy mạnh văn hóa đọc trong nhà trường bằng nhiều hình thức đa đạng (giới
thiệu sách hay, phát động thi viết cảm nhận về quyển sách mà em yêu thích,…) hình
thành thói quen, kỹ năng, phương pháp đọc sách, tiếp cận và sử dụng thông tin phục
vụ học tập.

2

b) Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSVHV
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 34B/KH-SGDĐT ngày 06/01/2020 của Sở
GDĐT về việc triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV trên địa bàn tỉnh.
- Chú trọng xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi
người vì mỗi người”; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc
theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường; tôn trọng đạo lý “uống nước nhớ
nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái” bằng những hoạt động và việc
làm cụ thể, thiết thực.
c) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1669/KH-SGDĐT ngày 03/10/2019 của Sở
GDĐT về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường
học giai đoạn 2019-2025” trong ngành giáo dục tỉnh Gia Lai.
- Tăng cường rèn luyện các kỹ năng xã hội cho HSSVHV trong nhà trường;
tăng cường các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo dựng môi trường văn hóa
lành mạnh trong nhà trường.
2. Các đơn vị triển khai thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc, thiết
thực, tránh qua loa, hình thức.
3. Kinh phí thực hiện sử dụng từ ngân sách Nhà nước hàng năm; vận động tài
trợ, xã hội hóa hoặc các nguồn huy động hợp pháp khác.
4. Hàng năm, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện “Xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước giai đoạn
2021-2025” lồng ghép trong báo cáo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và học
sinh, sinh viên hoặc khi được yêu cầu.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các
cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục
Chính trị và Giáo dục Thường xuyên, số điện thoại: 02693.715795) để được hướng
dẫn./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các phòng GDĐT;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi

