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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hà Tĩnh, ngày 01 tháng9

năm 2021

V/v tổ chức tựu trường, khai giảng, tổ chức
dạy học và một số hoạt động đầu năm học
2021-2022

Kính gửi:
- Các phòng: Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa Thông tin, Y tế;
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố;
- Trung tâm Y tế thành phố;
- Công an Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn.
Thực hiện Thông báo số 180/TB-UBND ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh về
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến ngày 28/8/2021; Công văn số 5734/UBNDVX ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh, Công văn số 1668/SGDĐT-GDPT ngày
1/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tựu trường, khai giảng và
dạy học năm học 2021-2022; UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị
thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Nhiệm vụ chung:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học khẩn trương rà soát,
hoàn thành chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, sách giáo khoa và thiết bị dạy
học, đội ngũ giáo viên đảm bảo cho triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới;
ưu tiên công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, chuẩn bị các
phương án phòng hộ, đảm bảo các vật tư, điều kiện thiết yếu cho công tác phòng
dịch bệnh Covid-19 tại các trường học; hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch
giáo dục đáp ứng phù hợp. Hoàn thành trước ngày 02/9/2021.
- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố,
ủy ban nhân dân các xã phường: Tăng cường công tác thông tin truyền thông về
yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong tình hình mới; nâng cao nhận thức về sự
chuyển đổi, thích ứng của các hoạt động giáo dục phù hợp với yêu cầu phòng
chống dịch bệnh Covid-19, tạo sự đồng thuận, chia sẻ, phối hợp, hỗ trợ của phụ
huynh, nhân dân và các tổ chức đoàn thể đối với các hoạt động giáo dục của
ngành giáo dục và đào tạo trong tình hình hiện nay.
- Phòng y tế chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, UBND các xã
phường tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các trường học: khẩn trương thực hiện các nội
dung, hoạt động về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tập trung thực hiện
công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng tại các trường học. Hoàn thành
trước ngày 05/9/2021.
- Các trường học: Khẩn trương rà soát, hoàn thành việc chuẩn bị cơ sở vật
chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa và học liệu giáo dục...; chủ động xây
dựng chương trình, kế hoạch, các kịch bản tổ chức dạy học, sẵn sàng cho việc
chuyển đổi nhanh chóng phương án dạy học phù hợp với diễn biễn của dịch bệnh
Covid-19.
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2. Tựu trường:
Không tổ chức tựu trường tập trung. Các trường tiểu học, THCS thông báo
bằng hình thức trực tuyến, qua các trang mạng xã hội và các hình thức khác những
thông tin cần thiết (danh sách học sinh theo lớp, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên
giảng dạy các môn học, sơ đồ lớp học, nội qui nhà trường, việc tổ chức khai giảng,
tổ chức dạy học,…) và hướng dẫn học sinh (phụ huynh) chuẩn bị những điều kiện
cần thiết cho năm học mới. Hoàn thành trước ngày 02/9/2021.
3. Khai giảng năm học mới:
- Toàn tỉnh sẽ tổ chức chương trình khai giảng năm học 2021-2022 cho bậc
phổ thông và GDTX bằng hình thức trực tiếp tại Trường THCS Lê Văn Thiêm,
chương trình được phát trên sóng trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Thời gian tổ chức: Từ 07h00 đến 07h40 ngày 05/9/2021.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THCS Lê Văn Thiêm phối hợp với
Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm túc chương trình Lễ khai giảng; Trung
tâm Y tế thành phố tổ chức test nhanh Covid-19 đối với 50 giáo viên và 110 học
sinh tham gia lễ khai giảng (từ 8 giờ ngày 04/9/2021), hướng dẫn trường THCS Lê
Văn Thiêm đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định; Công an
Thành phố chủ động phương án, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
giao thông cho lễ khai giảng.
- Các trường học thông báo thời gian truyền hình trực tiếp Lễ khai giảng
năm học mới cho toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân biết
để theo dõi.
- Ủy ban nhân dân thành phố thành lập các Đoàn đại biểu chúc mừng khai
giảng năm học mới ở các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn. Thời gian:
Từ 8 giờ ngày 05/9/2021.
4. Tổ chức dạy học:
4.1. Đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học: Chưa tổ chức dạy học
cho đến khi có thông báo mới.
4.2. Đối với cấp Trung học cơ sở: Tổ chức dạy học trực tuyến, bắt đầu từ
ngày 06/9/2021 đến khi có thông báo mới.
- Về thời gian, thời lượng: Tổ chức dạy học từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng
tuần; trong khung giờ từ 14 giờ đến 17 giờ hàng ngày; mỗi buổi dạy không quá 4
tiết, mỗi tiết học khoảng 40 đến 45 phút.
- Các nhà trường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng năng lực dạy học trực tuyến
cho giáo viên; chủ động khảo sát, nắm rõ điều kiện, hoàn cảnh gia đình của từng
học sinh, phân đối tượng học sinh thành các nhóm để tổ chức dạy học phù hợp, chỉ
đạo giáo viên có phương án giao nhiệm vụ, tài liệu, hỗ trợ hoạt động học tập đối
với những học sinh không có thiết bị để học trực tuyến, đảm bảo không để bất kỳ
học sinh nào không được học tập.
- UBND các xã, phường phối hợp các trường học kêu gọi các tổ chức, cá
nhân hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh, huy động sự hỗ trợ của các tổ
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chức, đoàn thể nhằm giúp đỡ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn thực hiện
các yêu cầu, nhiệm vụ học tập.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường tăng cường công tác quản lý,
kiểm tra, kiểm soát hoạt động dạy học trực tuyến đảm bảo chất lượng, tạo sự đồng
thuận trong quá trình thực hiện.
Nhận được Công văn, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các
xã, phường, các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c) ;
- Sở Giáo dục-Đào tạo (B/c);
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Thường trực UBMTTQ thành phố;
- Các Ban: Tuyên giáo, Dân vận Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND-UBND;
- Các phòng: TCKH, TNMT, QLĐT;
- Lưu: VT, GDĐT.
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