UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1965/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 01 tháng 9 năm 2021

V/v tổ chức Lễ khai giảng
năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Ngày 25/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số
1875/SGDĐT-VP về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022
và tổ chức khai giảng năm học mới (sau đây gọi tắt là Công văn số
1875/SGDĐT-VP ngày 25/8/2021).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 423KL/TU ngày 01/9/2021 và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức
Lễ Khai giảng và báo cáo tình hình chuẩn bị năm học 2021-2022, Sở Giáo dục
và Đào tạo hướng dẫn bổ sung như sau:
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh
tổ chức Chương trình Truyền hình trực tiếp Lễ Khai giảng năm học 20212022 từ 07h00’ - 7h35' ngày 05/9/2021.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai chủ động
thông báo cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, học viên, cha mẹ học
sinh và nhân dân trên địa bàn được biết, theo dõi Truyền hình trực tiếp Lễ Khai
giảng trên sóng truyền hình tỉnh.
Sau khi Chương trình Truyền hình trực tiếp Lễ Khai giảng chung toàn
tỉnh kết thúc, các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai phần còn lại của nhà trường
theo hướng dẫn tại Công văn số 1875/SGDĐT-VP ngày 25/8/2021.
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 Thông tin và Truyền thông (phối hợp);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp);
- Báo Gia Lai; Đài PTTH Gia Lai;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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