
    KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/08/2021 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với 
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 8138/QĐ-UBND ngày 13/08/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An;

Thực hiện theo Thông báo số 2737/TB-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh 
Long An về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa tại cuộc họp với 
các sở, ngành và UBND thị xã Kiến Tường về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai 
giảng năm học 2021-2022 tại Trường THPT Thiên Hộ Dương;

Căn cứ Kế hoạch số 2354 /KH-SGDĐT ngày 09/9/2021 của Sở GD&ĐT về 
việc tổ chức Khai giảng năm học 2021-2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh về diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và 
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành GD&ĐT.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Khai giảng năm học 2021-
2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tạo khí thế vui tươi, khấn khởi trong đội ngũ CBQL, nhà giáo, nhân viên và 

học sinh, học viên các nhà trường nhân ngày khai giảng năm học mới, ngày hội 
“Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Qua đó động viên thầy và trò phấn đấu khắc phục 
khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

2. Yêu cầu:
- Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Thiên Hộ Dương thật 

trang nghiêm, diễn ra trong thời gian ngắn, thực sự có ý nghĩa đồng thời đảm bảo 
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Triển khai, hướng dẫn cho CBQL, GV, NV, học sinh, học viên và phụ huynh 
học sinh thông qua Chương trình phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
xem trực tiếp buổi Lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Thiên Hộ Dương. 

- Qua buổi lễ thể hiện được sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, các 
địa phương đối với đội ngũ thầy cô giáo và học sinh, học viên.

- Thể hiện được sự quyết tâm của đội ngũ CBQL, GV và HS các trường phấn 
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đấu vượt qua khó khăn thi đua dạy tốt, học tốt. 

II. NỘI DUNG 
1. Công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ khai giảng năm học mới

- Tất cả các trường thuộc các cấp học không tổ chức Lễ khai giảng năm học 
bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Toàn tỉnh chỉ tổ chức Lễ khai giảng tại Trường 
THPT Thiên Hộ Dương, Thị xã Kiến Tường và được truyền hình trực tiếp vào lúc 
09 giờ 00 phút, ngày 17/9/2021 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long 
An. Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, THPT, Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, 
Trung tâm GDTX-KTTH tỉnh thông báo cho toàn thể CB, GV, NV, học sinh, học 
viên và phụ huynh học sinh xem Lễ khai giảng năm học mới của trường THPT Thiên 
Hộ Dương (trên ti vi) tại nhà.

- Trường THPT Thiên Hộ Dương tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 
theo Kế hoạch số 2278/KH-SGDĐT ngày 30/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Thực hiện kế hoạch dạy học sau khai giảng
a) Đối với cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (kể cả hệ GDTX):
Trước mắt chưa tổ chức dạy và học trực tuyến, bắt đầu giảng dạy trực tiếp tại 

trường từ ngày 04/10/2021.
b) Đối với cấp học Trung học phổ thông (kể cả hệ GDTX):
Tổ chức dạy và học trực tuyến bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp với tình 

hình thực tế nhà trường và điều kiện học tập của học sinh (học trực tuyến là chủ đạo, 
kết hợp với học qua truyền hình, kho học liệu, qua mạng Internet,...)  kể từ ngày 
20/9/2021 (không phân biệt vùng xanh, vùng vàng, vùng cam) theo kế hoạch dạy học 
linh hoạt của đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương để triển khai thực hiện kế 

hoạch khai giảng năm học và phương án giảng dạy của các cấp học.
- Chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác chuẩn 

bị khai giảng, kế hoạch dạy học linh hoạt trong năm học mới. 
- Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục 

tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả, 
đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh.

2. Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở
- Phòng GD&ĐT chỉ đạo, quán triệt cho các trường trực thuộc thực hiện tốt 

kế hoạch này. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-
2022, Hiệu trưởng các trường thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.
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- Tuyên truyền, động viên, chia sẻ đối với các thầy giáo, cô giáo và các em 
học sinh để cùng vượt qua những thách thức, trở ngại trong năm học có nhiều khó 
khăn.  Kịp thời tham mưu, đề xuất cho Sở GD&ĐT và Lãnh đạo địa phương để giải 
quyết những vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 
học mới. 

Trên đây là kế hoạch khai giảng năm học 2021-2022. Kế hoach này thay thế 
Kế hoạch số 2354 /KH-SGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Sở GD&ĐT. Quá 
trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ phòng GDTrH (0272 
3826180); phòng Mầm Non - Tiểu học (0272 3827466) để được tư vấn hướng dẫn 
thêm. /.

Nơi nhận:                         GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TU (báo cáo);
- Ban VHXH HĐND tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện,TX, TP (phối hợp);    
- GĐ, các PGĐ;
- Các phòng Sở, Thanh tra Sở;                                                                             Nguyễn Thanh Tiệp
- Các Phòng GD&ĐT;
- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, HCQT.                                                                        


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-14T08:24:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thanh Tiệp<tiepnt@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2021-09-14T08:30:43+0700
	Long An
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2021-09-14T08:30:48+0700
	Long An
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2021-09-14T08:30:54+0700
	Long An
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




