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: 1973 /SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 02 tháng 9 năm 2021

V/v thời gian đến trường của học sinh
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.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
1249/UBND-KGVX ngày 02 tháng 9 năm 2021 về việc tổ chức Lễ Khai giảng và
thời gian đến trường của học sinh năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo
yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, trường phổ thông trực thuộc Sở, Trung tâm
GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX (sau đây gọi chung là các đơn vị) khẩn
trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Về tổ chức Lễ Khai giảng
Thực hiện theo Công văn số 1965/SGDĐT-VP ngày 01/9/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo. Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022 được tổ chức theo hình
thức: Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai. Thời
gian truyền hình trực tiếp vào lúc 7h00’ngày 05/9/2021.
Lưu ý: 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 25/8/20211 (không
trùng với chương trình chung của tỉnh như không: chào cờ, hát quốc ca; tuyên bố
lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư Chủ tịch nước; Đọc thư Chủ tịch UBND tỉnh;
đánh trống khai giảng).
2. Về thời gian đến trường
Thời gian đến trường của các cấp học quy định như sau:
a) Cấp học THCS và THPT: Ngày 06/9/2021 học sinh toàn tỉnh đi học (Trừ
02 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng
Chính phủ là thành phố Pleiku và thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa).
Sau khi triển khai học 01 tuần, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng
UBND cấp huyện rà soát đánh giá lại về việc tổ chức đến trường gắn với phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 để có quyết định tiếp theo.
b) Cấp học Tiểu học, THCS, THPT: Ngày 13/9/2021 học sinh toàn tỉnh sẽ đi
học.
Nơi nào có thể triển khai học trực tuyến thì giao nhà trường tổ chức học trực
tuyến hoặc lựa chọn hình thức phù hợp, an toàn, hiệu quả, khi triển khai cần đánh
giá thường xuyên để đảm bảo chất lượng dạy và học.
Công văn số 1875/SGDĐT-VP ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai một số
hoạt động đầu năm học 2021-2022 và tổ chức khai giảng năm học mới
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c) Cấp học Mầm non: Trẻ Mầm non sẽ tổ chức cho đi học lại sau khi hình
dịch trên địa bàn đã được kiểm soát chặt chẽ và được Bộ Giáo dục và Đào tạo có
văn bản hướng dẫn thống nhất cho đi học.
Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch tổ chức dạy
và học của nhà trường theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Phương án
số 1887/PA-SGDĐT ngày 26/8/20212.
Về việc xác định 4 mức độ nguy cơ được thể hiện tới cấp xã trên bản đồ
chống dịch tương ứng với các màu sắc (Màu xanh: Mức Bình thường mới; Màu
vàng: Mức Nguy cơ; Màu cam: Mức Nguy cơ cao; Màu đỏ: Mức Nguy cơ rất cao)
theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/20213.
Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn cấp huyện, cấp xã chủ động phối
hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã; thường
xuyên theo dõi cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã để làm căn cứ triển khai các
phương án dạy học linh hoạt, phù hợp đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid19 theo quy định.
Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, khó lường, diễn biến phát sinh tình huống
hàng ngày, do đó yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục xây dựng phương án dạy
học phù hợp trên tinh thần “an toàn mới đến trường, đến trường phải an toàn”.
3. Chế độ báo cáo
Thực hiện báo cáo tình hình chuẩn bị năm học mới và tình hình tổ chức khai
giảng năm học 2021-2022 theo 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 tin
̉ h (báo cáo);
- Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o (báo cáo);
- Sở Y tế (phối hợp);
- 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.

GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định

Phương án số 1887/PA-SGDĐT ngày 26/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy và học năm học
2021-2022 ứng phó với tình huống dịch Covid-19 dự báo còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp, trong
điều kiện bình thường mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai
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Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
Covid-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng
trong phòng, chống dịch Covid-19”.
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