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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

  :             / GDĐT- VP 
V/v chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm 

học 2021-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành 

ph ; 

- Giám đ c trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành 

ph . 

 

Thực hiện Quyết định s  2183/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 

2021-2022 đ i với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;  

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

ch ng dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, ch ng 

dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đắk Lắk chiều ngày 16/8/2021; 

Thực hiện Công văn s  7809/UBND-KGVX ngày 17/8/2021 của UBND 

tỉnh về việc dừng trưng dụng các cơ sở giáo dục tại địa phương,  

Giám đ c Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một s  nội dung sau: 

1. Chuẩn bị cho năm học 2021-2022 

- Rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; xây dựng, sửa 

chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học, ưu tiên các hạng mục công trình 

như phòng học, thư viện, nhà vệ sinh, công trình nước sạch; đảm bảo cơ sở vật 

chất, trang thiết bị dạy học phục vụ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 

2018 đ i với lớp 1, lớp 2, lớp 6. Chủ động báo cáo với cấp ủy đảng, chính quyền 

địa phương về tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc triển khai năm học 

mới, đặc biệt là những khó khăn cần có sự chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết kịp thời để 

đảm bảo các điều kiện dạy và học. 

Đ i với các đơn vị được UBND huyện, thị xã, thành ph  trưng dụng cơ sở 

vật chất phục vụ mục đích phòng, ch ng dịch bệnh COVID-19, sau khi được 

bàn giao, khẩn trương tổ chức tổng vệ sinh, phun khử khuẩn, sửa chữa để đảm 

bảo cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn phòng, ch ng dịch bệnh trước khi bước vào 

năm học mới. 

- Rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ về s  lượng, đồng bộ về 

cơ cấu và đạt chuẩn về trình độ đào tạo, đặc biệt là giáo viên dạy lớp 1, lớp 2, 

lớp 6. 



2 
 

  

- Đánh giá tình hình chuẩn bị sách giáo khoa cho năm học mới của học 

sinh; hướng dẫn phụ huynh học sinh, học sinh trang bị đủ sách giáo khoa phục 

vụ học tập theo quy định; ph i hợp các đơn vị cung ứng sách giáo khoa để đảm 

bảo đáp ứng đủ yêu cầu về sách giáo khoa của học sinh; không để xảy ra tình 

trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học, đặc biệt là sách giáo khoa các lớp thực 

hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.  

- Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Chủ 

động phòng ngừa, đ i phó trước tình hình thời tiết, dịch bệnh COVID-19 diễn 

biễn phức tạp hiện nay; có biện pháp để bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên (CBGVNV), học sinh, học viên (HSHV); bảo vệ cơ sở vật chất, thiết 

bị của đơn vị khi xảy ra mưa lũ, dông l c; phòng tránh dịch bệnh lây lan. Ph i 

hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức phun thu c khử khuẩn trường, lớp 

học, đồ chơi, đồ dùng dạy học...trước khi đón học sinh tựu trường và trước khi 

khai giảng năm học mới; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo vệ sinh trong 

trường học để phòng, ch ng dịch bệnh; quán triệt CBGVNV và HSHV thực 

hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các 

cấp về phòng, ch ng dịch bệnh COVID-19. 

2. Tổ chức đón học sinh tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022 

- Tựu trường vào ngày 01/9/2021 (kể cả học sinh lớp 1);  

- Khai giảng vào ngày 05/9/2021 (từ 07giờ 30 phút) 

Tùy tình hình diễn biến dịch bệnh và điều kiện của từng đơn vị, thủ trưởng 

đơn vị quyết định lựa chọn các hình thức phù hợp để đón học sinh tựu trường 

và tổ chức khai giảng năm học mới ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa; đảm bảo các 

điều kiện an toàn phòng, ch ng dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền và ngành Y tế. 

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học 

Chủ động xây dựng và triển khai các phương án tổ chức dạy học phù hợp 

với tình hình diễn biến của dịch bệnh và điều kiện của đơn vị, địa phương để 

đảm bảo kế hoạch thời gian năm học và an toàn phòng, ch ng dịch;   

Trong điều kiện học sinh không thể đến trường do ảnh hưởng của dịch 

bệnh COVID-19, các đơn vị chủ động tổ chức dạy học bằng các hình thức phù 

hợp (trực tuyến, giao bài...) cho học sinh một cách khoa học, hợp lý nhằm đảm 

bảo đầy đủ nội dung, chương trình theo quy định. 

4. Thực hiện báo cáo đầu năm học 2021-2022 

- Báo cáo tình hình, kết quả chuẩn bị cho năm học mới (theo mẫu báo cáo 

và phụ lục đính kèm) trước ngày 27/8/2021. 

- Báo cáo nhanh tình hình tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022; tình 

hình, kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ Qu c 

khánh 02/9 đến khai giảng năm học mới (theo mẫu báo cáo và phụ lục đính 

kèm) trước 17 giờ 00’ ngày 05/9/2021.  
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Các báo cáo gửi về Sở GDĐT qua địa chỉ Email nội bộ (OMS) của Văn 

phòng Sở GDĐT. 

Nhận được Công văn này, Giám đ c Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên (để t/h); 

- Bộ GD&ĐT (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c) 

- UBND các huyện, thị xã, thành ph  (để p/h);                                                       

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);  

- Các phòng CMNV Sở;    

- Lưu: VT, VP.  Phạm Đăng Khoa 
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