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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /KH- SGD&ĐT Lào Cai, ngày            tháng  2  năm 2023

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cấp tiểu học năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc thực hiện công tác tuyên truyền tỉnh Lào Cai năm 2023, Sở
GD&ĐT ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

1. Hoạt động 1: Nội dung tuyên truyền cho giáo viên, cộng đồng, cha
mẹ học sinh về cách hỗ trợ việc học tập của con tại nhà nhằm phát triển kỹ
năng đọc, viết, tính toán, rèn kỹ năng sống cho học sinh, đảm bảo an toàn khi
tham gia khai thác học liệu điện tử...

Thành phần: Mỗi huyện, thị xã, thành phố 100 người.

Thời gian: 01 ngày/01 hội nghị, dự kiến từ tháng 03-12/2023.

Địa điểm: Tại huyện, thị xã, thành phố.

2. Hoạt động 2: Nội dung tuyên truyền cho CBQL, giáo viên lớp 4, phụ
huynh học sinh lớp 4 về nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, mục tiêu,
nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Các môn học, hoạt động trải
nghiệm, giáo dục địa phương) đạt hiệu quả.

2. 1. Hội nghị tuyên truyền dành cho cán bộ quản lý trường tiểu học.

Thành phần: 225 người (Mỗi trường 01 người).

Thời gian: 01 ngày, dự kiến tháng 08/2023.

Địa điểm: Tại thành phố Lào Cai.

2.2. Hội nghị tuyên truyền dành cho giáo viên, cộng đồng, phụ huynh
học sinh lớp 4.

Thành phần: Mỗi huyện, thị xã, thành phố 100 người.

Thời gian: 01 ngày/01 hội nghị, dự kiến từ tháng 03 - 12/2023.

Địa điểm: Tại huyện, thị xã, thành phố.

3. Kinh phí

- Kinh phí tổ chức hội nghị: Do Sở GD&ĐT thực hiện theo quy định.

- Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên: Do đơn vị cử cán bộ đi
công tác chi trả theo quy định tài chính hiện hành.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Phòng GDTH, Sở GD&ĐT



2

- Chủ trì xây dựng kế hoạch; Phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện, thị xã,
thành phố tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền cấp tiểu học
năm 2023; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Tổ chức có chất lượng các hội nghị tuyên truyền cho CBQL, giáo viên,
phụ huynh học sinh, cộng đồng đúng nội dung, thành phần, thời gian tại kế
hoạch số 433/KH-UBND tỉnh Lào Cai ngày 31/12/2022.

4.2. Văn phòng, Sở GD&ĐT

Bố trí phương tiện đưa đón Lãnh đạo Sở tham gia chủ trì, chỉ đạo Hội
nghị tuyên truyền theo đúng Kế hoạch; Mời Sở Thông tin và Truyền thông,
Báo Lào Cai, Đài truyền hình tỉnh Lào Cai đưa tin về các hoạt động theo kế
hoạch.

4.3. Phòng KHTH, Sở GD&ĐT

Chuẩn bị các điều kiện, hướng dẫn thanh toán kinh phí hỗ trợ thực hiện
hội nghị tuyên truyền theo đúng kế hoạch số 433/KH-UBND tỉnh Lào Cai ngày
31/12/2022.

4.4. Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố

- Cử CBQL, giáo viên tham gia làm giảng viên, tham dự hội nghị tuyên
truyền đúng thành phần, thời gian, địa điểm quy định (Có văn triệu tập sau).

- Chỉ đạo, khuyến khích các trường tiểu học tổ chức tuyên truyền cho
CBQL, giáo viên, phụ huynh học sinh, cộng đồng các nội dung tuyên truyền
trên.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hội nghị tuyên truyền cấp tiểu học năm
2023 của Sở GD&ĐT Lào Cai./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở: Chỉ đạo;
- Sở TT&TT;
- Phòng GD&ĐT huyện, TX, TP;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng
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