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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

1875 /SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 25 tháng 8 năm 2021

V/v triển khai một số hoạt động
đầu năm học 2021-2022 và tổ chức
khai giảng năm học mới

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng
phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng
giáo dục và đào tạo; Quyết định số 727/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 8 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 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 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và
Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Trung
tâm GDNN-GDTX huyện; các đơn vị trực thuộc Sở (sau đây gọi tắt là các đơn
vị) triển khai thực hiện các nội dung cụ thể sau:
I. Công tác tựu trường, khai giảng năm học mới 2021-2022
Toàn tỉnh tổ chức tựu trường và khai giảng không tập trung học sinh,
cụ thể như sau:
1. Tựu trường
- Đối với lớp 1 tựu trường ngày 23/8/2021: Không tập trung học sinh;
theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1811/SGDĐTGDMNTH ngày 18/8/2021.
- Đối với các lớp, bậc học còn lại tựu trường ngày 01/9/2021: Không
tập trung học sinh;
Các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin triển khai, hướng dẫn tựu
trường qua các phương tiện thông tin như Website, email, Smas, zalo, facebook,
điện thoại… để trẻ em, học sinh, học viên, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên,
nhân viên và nhân dân được biết thông tin về trường, lớp, giáo viên chủ nhiệm,
giáo viên bộ môn, thời khóa biểu,… Đồng thời hướng dẫn công tác phòng,
chống dịch Covid-19 cho trẻ em, học sinh, học viên, cha mẹ học sinh ngay từ
buổi học đầu tiên.
2. Toàn tỉnh khai giảng năm học mới 2021-2022 vào ngày 05/9/2021:
Không tập trung học sinh.
a) Thời gian: Từ 07h30 ngày 05/9/2021.
b) Nội dung
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Tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh vận dụng linh hoạt các hình
thức tổ chức qua internet và tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông, thông
tin để truyền tải đến tất cả học sinh, cha mẹ học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân
viên những nội dung sau:
- Đọc thư của Chủ tịch Nước, Chủ tịch tỉnh nhân ngày khai giảng năm
học mới;
- Giới thiệu tổng quan về nhà trường, thông điệp của nhà trường;
- Giới thiệu cơ cấu tổ chức nhà trường, danh sách lớp, giáo viên chủ
nhiệm, giáo viên bộ môn của từng lớp;
- Hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi
được trở lại trường học tập. Trong đó lưu ý:
+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên khai báo y tế
trung thực trước khi nhập học (cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để thực
hiện khai báo y tế và bằng giấy; kiểm soát chặt chẽ nội dung khai báo y tế để kịp
thời xử lý các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ, liên quan đến dịch COVID-19;
nếu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên đảm bảo an toàn phòng,
chống dịch COVID-19 thì mới cho tập trung đến trường học);
+ 100% học sinh, học viên, giáo viên đeo khẩu trang trong lớp học; đảm
bảo nguyên tắc 5K;
+ Hướng dẫn chi tiết cho học sinh, học viên, cha mẹ học sinh về việc
phòng chống, dịch COVID-19 trong trường học theo hướng dẫn của ngành Y tế;
- Các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường.
- Thông báo cho cha mẹ học sinh, học sinh, học viên chuẩn bị các điều
kiện cần thiết để tổ chức dạy học vào ngày 06/9/2021.
c) Phương án triển khai
- Đối với các cơ sở giáo dục có điều kiện thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật
(đảm bảo hạ tầng kết nối internet, thiết bị ghi hình, ghi âm, thiết bị của nhà
trường, học sinh, cha mẹ học sinh,...): Tổ chức khai giảng bằng hình thức
trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với cơ quan truyền thông
tại địa phương để truyền tải thông tin, nội dung Lễ khai giảng đến với trẻ em,
học sinh, học viên theo nội dung tại điểm b) mục I.2 Công văn này.
Thành phần dự Lễ Khai giảng trực tuyến do nhà trường quyết định với số
lượng hạn chế, cử đại diện tham dự đảm bảo quy định công tác phòng, chống
dịch Covid-19 theo hướng dẫn Ban Chỉ đạo Covid-19 cấp tỉnh, cấp huyện và của
ngành Y tế; đảm bảo nguyên tắc 5K.
- Đối với các cơ sở giáo dục đang khó khăn về hạ tầng kỹ thuật không tổ
chức Lễ khai giảng trực tuyến được thì tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin (Website, email, Smas, zalo, facebook, điện thoại,…) để truyền tải thông tin,
nội dung Lễ khai giảng đến với trẻ mầm non, học sinh, học viên theo nội dung
tại điểm b) mục I.2 Công văn này phù hợp với điều kiện từng đơn vị.
II. Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022
1. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức hoạt động giáo dục
dạy và học từ ngày 06/9/2021 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng và triển khai kế
hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại địa
phương, đơn vị; xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với tình huống dịch
Covid-19 dự báo còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hoạt
động dạy và học; tổ chức họp, hội nghị trực tuyến, hạn chế số lượng người tham
gia các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường tập trung đông người
không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế theo dõi đánh giá lại tình
hình dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai để kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm
quyền quyết định phương thức dạy học phù hợp.
2. Phương án tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư
trú do dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ GDĐT tại Công văn số
3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021
- Các trường học rà soát số học sinh đi về từ vùng dịch và đang thực hiện
cách ly y tế (tập trung, tại nhà và theo dõi sức khỏe) một cách chính xác, nếu
không đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thì yêu cầu
các học sinh đó không đến trường và có biện pháp giúp đỡ cho các học sinh học
tập theo chương trình và kế hoạch nhà trường phù hợp với điều kiện của đơn vị.
- Đối tượng học sinh đến trường được (không cách ly): Nhà trường tiếp
nhận và tạo điều kiện cho học sinh có nguyện vọng vào học tập, đánh giá kết
quả học tập; xếp lớp theo đúng đối tượng. Xác nhận kết quả học tập; chuyển
giao, tiếp nhận lại học sinh; tiếp nhận chuyển trường nếu học sinh có nguyện
vọng.
- Đối tượng học sinh không đến trường được (cách ly): Nhà trường tổ
chức soạn bài theo hình thức hướng dẫn học sinh tự học để chuyển tải bài học
đến các học sinh; kết hợp dạy học trực tuyến (nếu có). Nếu học sinh chưa có
sách vở thì vận động, hỗ trợ sách vở cho vào khu cách ly để trang bị cho các em.
Đồng thời các nhà trường có kế hoạch cụ thể để tổ chức dạy bổ sung hoàn thiện
kiến thức cho học sinh sau khi trở lại trường.
- Đối với những học sinh bị kẹt ở các vùng dịch, chưa kịp về tỉnh Gia Lai:
Các đơn vị rà soát lại số lượng cụ thể, tuyên truyền, động viên học sinh, cha mẹ
học sinh yên tâm, hướng dẫn liên hệ với các trường học ở nơi cư trú để tiếp
nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập theo chỉ đạo của Bộ GDĐT tại Công
văn số 3508/BGD ĐT-GDTrH ngày 17/8/2021. Đồng thời có kế hoạch cụ thể để
tổ chức dạy bổ sung hoàn thiện kiến thức cho học sinh sau khi trở lại trường.
3. Công tác chuẩn bị của các đơn vị khi học sinh trở lại trường học
tập
Để chuẩn bị các điều kiện để trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên
(gọi chung là học sinh) trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đi học tập
trung trở lại đảm bảo an toàn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các
đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:
a) Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo cho hoạt động giáo
dục của đơn vị mình theo quy định tại Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày
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28/4/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo “về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức
độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học”, trong đó lưu ý thêm:
- Tiến hành vệ sinh toàn bộ phòng học, trong khuôn viên và xung quanh
trường học đảm bảo an toàn, sạch sẽ trước ngày tựu trường và khai giảng năm
học mới.
- Ngay từ buổi học đầu tiên, bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên,
nhân viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học, làm việc; đeo khẩu trang
100% khi học tập, làm việc. Đảm bảo nguyên tắc 5K.
- Bảo đảm 100 % học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện khai
báo y tế trung thực theo quy định. Xử lý nhanh, kịp thời thông tin khai báo y tế
để có phương án xử lý khi phát hiện đối tượng có nguy cơ, nghi ngờ nhiễm
Covid-19. Xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp khai báo y tế không trung
thực làm lây lan dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật.
- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực
phẩm, y tế tại trường học (thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng hoặc dung dịch sát
khuẩn, nước uống, nơi rửa tay bằng nước sạch).
- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học sinh, cán bộ, giáo viên về quy
trình phòng, chống dịch bệnh và xây dựng phương án xử trí trường hợp có sốt,
ho, khó, thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học;
- Chuẩn bị 01 phòng dự phòng để tạm thời bố trí những học sinh có thân
nhiệt cao, có biểu hiện nghi ngờ,… đồng thời phối hợp với các cơ sở y tế để
được hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
- Đối với các trường nội trú, bán trú cần có phương án dạy học, bố trí nơi
ăn, chỗ ở cho học sinh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, an toàn
thực phẩm khi học sinh tập trung trở lại học tập.
b) Tuyên truyền và hướng dẫn phụ huynh học sinh cần thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị khẩu trang cho học sinh, rửa tay
sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt cho các em học sinh trước khi đến lớp (nếu có các
triệu chứng ho, sốt tức ngực thì báo ngay với cơ sở y tế và không cho học sinh
đến trường) và không tập trung đông người xung quanh trường học trong thời
gian đưa đón học sinh.
c) Khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa , bổ sung cơ sở vật chất , trang
thiế t bi ̣dạy học đảm bảo đủ điều kiện cho việc dạy và học . Trang trí lớp học, tạo
không khí hào hứng phấn khởi và môi trường thân thiện đón chào năm học mới.
d) Có khẩu hiệu tuyên truyề n chào mừng năm học 2021-2022 và thể hiện
quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.
đ) Tổ chức tuyên truyền và phổ biến sâu rộng Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ
năm học 2021-2022.
e) Thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng quy
định hiện hành; không để xảy ra tình trạng “lạm thu”.
f) Ổn định, duy trì nền nếp đầu năm học, thực hiện dạy học chính khóa
theo Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt, đặc
biệt là thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian tựu trường, khai giảng, tổ
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chức các hoạt động giáo dục; thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo đầu năm học
theo đúng thời gian quy định.
4. Chế độ báo cáo
Các đơn vị báo cáo bằng văn tình hình chuẩn bị năm học mới và tình hình
tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày
07 tháng 9 năm 2021; đồng thời gửi file mềm về địa chỉ E-mail:
vanphong.sogialai@moet.edu.vn để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o (báo cáo);
- Sở Y tế (phối hợp);
- UBND các huyện, Tx, Tp (phối hợp);
- Báo Gia Lai; Đài PTTH Gia Lai;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định

