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11UYN MINH LONG
S:

'g /KH-UBND

Minh Long, ngày (24 tháng 3 näin 2019

K HOiCH
To chui'c ló'p ngh nhân truyên dy Cong chiêng
huyn Minh Long - Nàm 2019
Trên CG s& K hoch s 28/KH-UBND ngày 04/6/2014 cüa UBND
huyn Minh Long ye vic thic hin Kê hoch Dê an "Bào ton, phát triên van
hóa Các dan tc thiêu so Vit Narn den nãm 2020" trên dja bàn huyn. UBND
huyn xây dmg kê hoch to chác lop ngh nhân truyên dy Cong chiêng dan
tc Hrê - Nàrn 2019 vói nhüng ni dung sau:
I. MT)t BICH YEU CAU
1. Mic dIch
- Cong chiêng là mon ngh thut dan gian dc sic, mang dm van hóa
truyên thông, the hin darn chat bàn sac van hóa và net d9p cña dan tc H'rê.
Vic mO' lóp truyên d.y Cong chiêng là gop phân that ch.t han tlnh doàn kêt
dan tc trên da bàn, dông thè'i nhàrn giáo diic truyên thông trong the h tré, ben
cnh do con là dip d khoi dy thóc gi gin di san van hóa 4t the và phi 4t
the trong cong dông nguO'i H'rê trên da bàn huyn Minh Long;
- Nhrn ci th hOa và thit thixc Quyt dnh s 1270/QD-TTg ngày
27/7/2011 ciia Thu tuó'ng ChInh phü phe duyt Dê an "B ào ton, phát triên vn
hóa các dan tc thiêu sO \Tjt Nam den nàm 2020"; Kê hoch so 5250/KRUBND ngày 20/12/2013 cüa UBND tinh Quàng Ngãi thirc hin Dê an "Bào
tOn, phát triên van hóa các dan tc thieu sO Vit Narn den nàrn 2020" tren da
bàn tinh Quàng Ngai.
2. Yêu cu
- To chirc ló'p truyên dy Cong chieng dan tc Hrê nàm 2019 dam bào
dOng quy dnh cüa Nhà nuó'c.
- Can có s11' phOi 1p cilia cáo 00' quan, dan vj lien quan, cáo cap chInh
quyen da phuo'ng d lop truyen dy dt kêt qua, thiêt thirc.
11. NOT DUNG TIIVC HIJN
1. Ni dung truyên dty
Nbrng bài hOa tu chiêng, các n1lp diu, k thut và phu'ong pháp sü'
diing chieng ba, pa tao truyên thông cilia dan tc Hre.
2. Bi tu''ng, sO Iu'ç'ng tham gia ló'p hçc
- Dôi tu'Q'ng: Là con em dong bào dan tc Hre nam gió'i), có darn me,
nang khiêu ye COng chieng, d tuôi khOng qua 35 (icu tiên nhvmg ngu'ô'i tré
tuôi, can bQ trirc thuc xa, thôn Co niêin darn me, näng khi&'u ye Co'ng chiêng,).
- So 1u9'ng: gôm 30 1190 vian. (Trong do x. Long San 06 h9c vien, xä
Long Mai 06 hoc vien, xa Long Hip 06 hqc vien, x Thanh An 08 h9c vien, x
Long MOn 04 h9c vien).
3. ThO'i gian và dja diem:
1

- Khai mac lop hoc: Dir kin trong tháng 3 nàm 2018, tng thè'i gian
khóa h9c 07 ngày.
- Dia diem: Dix lciên to chirc tai Nba Van hóa thiêu ahi huyn Mirth
Long.
III. JUN11 PHI T}IC HhiN
1. Kinh phi mó' ló'p truyn dy: Sü dirng ngun kinh phi slr nghip nàrn
2019 cüa phông Van boa và Thông tin du'9'c Uy ban Nhân dan huyn giao tai
Quyêt djnh sO 111/QD-.UBND ngày 2 7/12/2018.
2. Mñ'c kinh phi clii cho dOi tu'ç'ng giãng viên Va hyc viên: Thirc hin
theo Thông tu' so 97/2 0 10/TT-BTC ngày 0 6/7/2010 cüa BO Tài chInh Quy djnh
chê d cong tác phI, chê d chi to chirc các cuc hi ngh dôi vó'i các ca quan
Nba nu'ót vâ dan v sv nghip cOng 1p và Quyet dnh sO 34/20 10/QD-UBND
ngày 1 4/1 2/2010 cña UBND tinh Quâng Ngâi ye Quy djnh chê dO cong tác phi,
chê dâ chi các cuôc hôi ngh dOi vói các co' quan Nba nuó'c và dan vj sir nghiêp
cong 1p ciiatinh Quâng Ngãi.
IV. TO CH1C THU'C HJIN
1. Phông Win hóa và Thông tin huyn
- Tham mu'u UBND huyn chuân bj các diêu kin ye hOi truè'ng khai
giâng, trang trI khánh tiêt, tang am ba dài, phát hánh giây rnO'i dr khai mac,
be
mic lóp h9c.
- Mô'i ngh nhân len ló'p dy Cong chiêng.
- Lp dçr toán kinh phI dê m& ló'p truyên day.
- Cir can bO chuyên mOn quân 1 lop hçc.
2. Phông Tài chInh - Kê hotch
Thâm dji-th kinh phi trInh UBND huyn phê duyt, phân b, kiêm ti-a
giám sat cong tác giài ngân, hu'ó'ng dan si dng, quân 1 và thanh quyêt toán
nguOn kinh phI diing quy djnh.
3. UBND các xã
- Chon cü, dOn dc .các thành phn tharn gia lop h9c dy dü, dng thô'i
gian quy dlnh.
- Lp danh sách trIch ngang hpc viên tharn gia ló'p hQc (co bi'u mu kern
theo,) gii UBND huyên (qua Phông Van hOa và Thông tin huyên)
tru'ó'c ngày
08/3/2019.
Ti-en day là K hoach t chác lop truyn day Cong chiêng dan tOc Hrê tai
huyn Minh Long närn 20191.
.T'/oi u/ian:

KT. CHIJ TJCH
O CIPJ TTCH

- Ban Dan tôc tinh;
- SO VHTTDL tinh;
- TT: HU, HDND 11uyn (báo cáo);
- CT, các PCT UBND huyên;
- Ban Tuyêi-i giáo Huyn iy;
- Các phOng, ban ngành, doàn the huyén;
- UBND các x;
- VP: CVP, PCVP;
- Luu: VT.
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DANH SAd HQC VIEN
Tharn gia Ió'p h9c truyên dy Cong chiêng ti huyn Minh Long nàm 2019
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