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UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số: 1211/SGDĐT-CTTT 

V/v hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh  

hoạt đầu năm học 2019-2020”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                      Đắk Lắk, ngày  12 tháng 8 năm 2019 

 

Kính gửi:  

  - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

  - Các trường THPT, phổ thông có nhiều cấp học; 

  - Các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Quyết định số 2134/QĐ-UBND, ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; nhằm thực hiện 

tốt công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên (HSSV), Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị tổ chức“Tuần sinh hoạt đầu năm học 2019-

2020” trong các cơ sở giáo dục (sau đây gọi tắt các nhà trường) cụ thể như 

sau:         

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức đúng đắn của HSSV về tư tưởng, chính trị; hiểu rõ về 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện 

đúng các quy chế đào tạo, rèn luyện của Bộ GDĐT và quy định của các nhà 

trường; trang bị kịp thời một số thông tin cần thiết về tình hình thời sự, kinh tế, 

chính trị, xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế. 

2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của bản thân 

và tầm quan trọng của kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp 

ứng tốt nhu cầu xã hội. 

3. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu năm học 2019-2020” phải được tiến 

hành nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm và đạt hiệu quả giáo dục cao. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 
1. Tiếp tục quán triệt các nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

và Bộ GDĐT tại Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 về tiếp tục quan tâm đến dạy người, tăng 

cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV. 

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.  

 2. Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh và Sở  

GDĐT về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 

28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai 

đoạn 2015-2020”. 

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục: các quy định pháp luật cơ bản, cần 

thiết liên quan tới HSSV; các nội dung về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn 
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xã hội, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống xâm hại trẻ em…; đẩy mạnh 

tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV và 

các nội dung đảm bảo an toàn khác cho HSSV. 

4. Các nội dung khác do nhà trường bổ sung, quy định. Đặc biệt nhà trường 

cần dành thời gian cho việc trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của HSSV. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 

TIỂU HỌC, GIÁO DỤC TRUNG HỌC VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

1. Thời gian thực hiện “Tuần sinh hoạt đầu năm học 2019-2020” 

- Đối với Mầm non, Tiểu học: Bắt đầu từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2019; 

- Đối với THCS và THPT:  Bắt đầu từ ngày 16/8 đến ngày 19/8/2019; 

-Đối với Giáo dục Thường xuyên: Bắt đầu từ ngày 22/8 đến ngày 

26/8/2019. 

Ngoài ra các nhà trường có thể lồng ghép thực hiện vào các hoạt động khác 

nhau, theo thời gian khác nhau nhằm đảm bảo triển khai đầy đủ các nội dung 

trước ngày Khai giảng năm học mới. 

2. Các hoạt động chính 

a) Đón học sinh đầu cấp học  

- Tổ chức các hoạt động đón HSSV đầu cấp, đầu lớp để HSSV làm quen 

với thầy cô giáo, bạn bè.  

- Tạo điều kiện cho học sinh mới đến trường hòa nhập nhanh chóng vào 

môi trường học tập và rèn luyện mới qua hoạt động hướng dẫn, giúp đỡ thân 

thiện của bạn bè và thầy cô giáo bằng các hình thức trò chơi, sinh hoạt tập thể, 

giao lưu kết nghĩa giữa học sinh các lớp đầu cấp với học sinh các lớp trên. 

b) Vệ sinh trường, lớp học và các hoạt động bảo vệ môi trường 

- Tổ chức cho học sinh lao động tổng vệ sinh trường, lớp học, khu vệ sinh 

nhà trường sạch sẽ; khai thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, diệt muỗi loăng 

quăng, bọ gậy… để tạo không khí trong lành, sạch đẹp. 

- Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, “nói không với rác thải 

nhựa”, “nói không với sản phẩm nhựa, túi nylon sử dụng môt lần”; khuyến khích 

học sinh từ bỏ thói quen bao bọc sách vỡ bằng túi ni long góp phần bảo vệ môi 

trường, có thể bao bọc bằng các lại giấy khác thân thiện với môi trường.  

- Các nhà trường tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ 

về phòng chống rác thải nhựa bằng các hoạt động thiệt thực có ý nghĩa. 

c) Tổ chức hoạt động tìm hiểu về nhà trường 
 - Tìm hiểu về truyền thống, tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường; cơ cấu tổ 

chức, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; tìm hiểu và nắm được 

điều lệ, quy chế nhà trường, quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh về học 

tập và rèn luyện, nội quy và các quy định của nhà trường. 

- Tìm hiểu về các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị học tập, vị trí phòng học, 

phòng bộ môn; thư viện, hệ thống công nghệ thông tin - truyền thông, phòng 

truyền thống, sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu thể dục thể thao, nhà ăn, khu nội trú 

(nếu có), công trình nước và vệ sinh, bảo vệ môi trường, trang phục, đồ dùng 

học tập và rèn luyện của học sinh khi đến trường. 
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- Hướng dẫn học sinh trang trí lớp học, chăm sóc, sử dụng, giữ gìn, bảo vệ 

các công trình, phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường; sử dụng, giữ gìn, 

bảo quản sách, vở, đồ dùng học tập. 

d) Tìm hiểu về chương trình giáo dục 
- Tổ chức tìm hiểu các hoạt động học tập, giới thiệu để giúp học sinh làm 

quen với mục đích, yêu cầu, chương trình học tập và giáo dục, phương pháp học 

tập và rèn luyện ở trường, lớp; làm quen và từng bước tiếp cận với nội dung, 

phương pháp, hình thức dạy học môn học/hoạt động giáo dục một cách tích cực, 

chủ động, tự tin. 

- Giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo nhằm khơi dậy trong các 

em sự yêu thích và hứng thú đối với môn học. 

e) Hướng dẫn tham gia một số hoạt động trong và ngoài nhà trường 
- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ chào cờ Tổ 

quốc; hướng dẫn học sinh tập hát Quốc ca, Đoàn ca, Đội ca đúng nhạc và lời để 

hát tại các buổi lễ theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc 

của tuổi trẻ Việt Nam. 

- Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ 

và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài 

thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học. 

- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về cảnh quan sư phạm và môi trường thân 

thiện trong nhà trường (xây dựng, giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; 

học tập và rèn luyện có hiệu quả; rèn luyện kỹ năng sống; các hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo và vui chơi lành mạnh...). 

- Tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách 

mạng ở địa phương. 

f) Tuyên truyền phổ biến pháp luật 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, 

cần thiết liên quan tới HSSV như: nội quy nhà trường, văn hóa ứng xử trong 

trường học; tìm hiểu về Luật Giáo dục, Luật Giao thông đường bộ, Luật Chăm 

sóc bảo vệ trẻ em...; các cách phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; phòng 

chống xâm hại trẻ em, phòng chống ma túy, tội phạm… 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu 

năm học 2019-2020”. 

- Bộ phận làm công tác HSSV là đơn vị đầu mối tham mưu đề xuất kế 

hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường, địa phương tổ 

chức triển khai đợt học tập này. 

- Nhà trường có thể mời báo cáo viên là giảng viên uy tín, có chuyên ngành 

phù hợp, các báo cáo viên của các ban, ngành và địa phương để báo cáo về các 

nội dung liên quan. 

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên cùng cấp để triển 

khai các nội dung về công tác Đoàn, Hội, Đội. 

IV. TÀI LIỆU 

1. Tài liệu dùng cho báo cáo viên 
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- Các tài liệu phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Các nội dung, tài liệu tại các lớp tập công tác chính trị, tư tưởng, hoạt 

động ngoài giờ lên lớp hè năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; quy chế, quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về đào tạo, công tác HSSV: chế độ, chính sách, tín dụng đào tạo, 

tư tưởng - văn hoá, văn nghệ, giáo dục thể chất. 

- Các tài liệu về giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống ma tuý, phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS, y tế học đường… 

2. Tài liệu dùng cho HSSV 

- Các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh biên soạn và phát hành. 

- Các tài liệu về công tác HSSV: Quy chế đào tạo, Quy chế HSSV, Quy chế 

đánh giá kết quả rèn luyện, Quy chế công tác HSSV nội trú, Quy chế công tác 

HSSV ngoại trú, tài liệu về giáo dục thể chất, y tế trường học, giáo dục an toàn 

giao thông, giáo dục giới tính, phòng chống ma tuý, tệ nạn mại dâm, tệ nạn xã 

hội, HIV/AIDS. 

- Các tài liệu đã được Sở hướng dẫn mua bổ sung trong tủ sách pháp luật, thư 

viện của nhà trường. 

   Nhận được công văn này, yêu cầu các nhà trường triển khai thực hiện. 

Báo cáo kết quả gửi về Sở GDĐT, qua Phòng Chính trị, tư tưởng vào đầu năm 

học (trước ngày 10/9/2019). Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng 

mắc liên hệ trực tiếp Phòng Chính trị tư tưởng để được hướng dẫn kịp thời./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như kính gửi;  

- Bộ GDĐT, UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- Giám đốc, các PGĐ; 
- Lưu: VP, CTTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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