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Số: 2237 /SGDĐT-VP

Khánh Hòa, ngày08 tháng 9 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tựu trường và khai giảng
năm học 2021 - 2022

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo
dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2021 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác
tựu trường và tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022 như sau:
1. Tổ chức ngày tựu trường và đón học sinh đầu cấp
Trước tình hình đại dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, vì vậy,
các cơ sở giáo dục tại các huyện, thị xã, thành phố (Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn
Ninh, Cam Ranh, Cam Lâm và Diên Khánh) đang thực hiện giãn cách xã hội theo
Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020
của Thủ tướng Chính phủ không tổ chức ngày tựu trường, không tổ chức đón học
sinh trực tiếp mà tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Riêng đối với 02 huyện
Khánh Sơn và Khánh Vĩnh tổ chức tựu trường và đón học sinh đầu cấp vào ngày
10/9/2021 theo kế hoạch nhưng phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh theo hướng
dẫn của ngành Y tế và địa phương.
Các cơ sở giáo dục tổ chức phổ biến cho học sinh nội quy nhà trường; bộ
quy tắc ứng xử; quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh về học lực, hạnh
kiểm và các quy định khác của nhà trường. Hướng dẫn học sinh hát Quốc ca,
Đoàn ca, Đội ca, bảo đảm đúng nhạc, hát Quốc ca trên nhạc nền không lời (đối
với học sinh Tiểu học hát Quốc ca trên nhạc nền có lời); thực hiện thường xuyên
việc tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức, hướng dẫn cho học sinh sử dụng
công nghệ thông tin để tham gia học trực tuyến.
Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn học sinh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Các cơ sở giáo dục trang trí trước cổng trường với khẩu hiệu: “Chào
mừng năm học mới 2021 - 2022”.
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2. Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình
Khánh Hòa tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 tại 01 cơ sở giáo dục và
được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh
Hòa (kênh truyền hình KTV; kênh phát thanh sóng FM) để tất cả cán bộ, giáo
viên, học sinh, cha mẹ học sinh của các trường học, cơ sở giáo dục và nhân dân
trên địa bàn tỉnh được theo dõi.
Thời gian: từ 07h00 - 07h45 ngày 13/9/2021
Địa điểm: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Khánh Vĩnh.
Các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến,
thông tin cho cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh của các đơn vị, cơ sở
giáo dục và nhân dân theo dõi trực tiếp Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022
thông qua các hình thức sau:
- Truyền hình trực tiếp trên sóng KTV;
- Fanpage Facebook Truyền hình Khánh Hòa;
- Kênh Youtube Truyền hình Khánh Hòa;
- http://ktv.org.vn;
- Fanpage Facebook Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.
3. Tổ chức hoạt động dạy và học
Sau Lễ Khai giảng năm học mới 2021 - 2022, các cơ sở giáo dục tiến
hành tổ chức dạy học theo Kế hoạch số 2156/KH-SGDĐT ngày 26/8/2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục năm học
2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường
xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh
Covid-19.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục tổ chức thực
hiện nghiêm túc các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Bộ GDĐT (VBĐT);
- TT. Tỉnh ủy (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT);
- Giám đốc, các PGĐ Sở (VBĐT);
- Các phòng thuộc cơ quan Sở (VBĐT);
- Lưu: VT, VP.
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