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KẾ HOẠCH
Chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022
Căn cứ Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của
UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 2022 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh;
Căn cứ Kế hoạch số 1671/KH-SGDĐT, ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang về việc chuẩn bị tựu trường và khai giảng
năm học 2021 – 2022;
Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch chuẩn bị tựu trường và
khai giảng năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cần thiết để tổ chức tựu trường và khai giảng
năm học 2021 - 2022 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Huyện ủy,
UBND huyện đồng thời phải đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trong tình
hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp.
- Tạo mọi điều kiện tốt nhất để học sinh trên địa bàn được đến lớp, trong đó
đặc biệt chú ý đến học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không để tình trạng
học sinh vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà không được đến lớp.
- Phát huy và nâng cao tinh thần ý thức, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ
quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên trong toàn ngành đối với chức trách và
nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận và quan tâm của
toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.
II. NỘI DUNG
1. Rà soát việc triển khai thực hiện các hoạt động trọng tâm trong hè
năm 2021
- Hoàn tất công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp theo kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua đã
được phát động trong toàn ngành bằng các hoạt động cụ thể và thiết thực, hướng
học sinh đến các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, đồng thời tăng cường
giáo dục truyền thống, đạo đức, giáo dục pháp luật cho học sinh, nhất là trong
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
- Hoàn thành việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bằng hình thức phù hợp; phối hợp với
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Ban Tuyên giáo Huyện ủy hoàn thành công tác bồi dưỡng chính trị hè cho đội
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo đúng kế hoạch đề ra bằng hình
thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ
chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học
2021 – 2022 phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.
- Tiếp tục tích cực tham mưu tốt với các cấp có thẩm quyền để nâng cấp,
sửa chữa cơ sở vật chất trường học xuống cấp bằng nguồn cân đối ngân sách của
địa phương hoặc vận động xã hội hóa, đảm bảo không để xảy ra tình trạng
trường, lớp học xuống cấp mà không tổ chức được tựu trường và khai giảng
năm học mới; tăng cường công tác vận động xã hội hóa giáo dục để hỗ trợ dụng
cụ học tập và tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn được
yên tâm đến lớp.
2. Về chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học 2021 - 2022
- Rà soát nắm số lượng học sinh trong độ tuổi đến trường để làm cơ sở
huy động học sinh vào đầu năm học 2021 – 2022. Phối hợp với các cấp, các
ngành và các tổ chức đoàn thể của địa phương thực hiện tốt công tác tuyển sinh
và vận động học sinh, học viên ra lớp.
- Tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt cuộc vận động đỡ đầu học sinh có
hoàn cảnh khó khăn, quyên góp và tặng sách giáo khoa cũ; đẩy mạnh phong trào
“03 đủ”, “04 đủ” nhằm tạo điều kiện và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn
đủ quần, áo và các dụng cụ học tập tối thiểu trên cơ sở vận động xã hội hóa giáo
dục từ các tổ chức xã hội và các mạnh thường quân bằng hình thức phù hợp. Tổ
chức rà soát và tiếp tục vận động các cơ quan, ban ngành, tổ chức duy trì và
tham gia thực hiện đỡ đầu trường học.
- Rà soát, sắp xếp đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phù hợp với
tình hình thực tế của địa phương và đơn vị, đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ
cho công tác giảng dạy và quản lý tại các trường học.
- Đảm bảo tốt cơ sở vật chất như: trường, lớp học; bàn ghế giáo viên, học
sinh; máy tính và trang thiết bị phục vụ dạy học và các hoạt động của trường,...
để chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học mới; đảm bảo cảnh quan trường
học “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; sắp xếp bãi giữ xe, căn tin khoa học, phù hợp
với cảnh quan của đơn vị; phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo việc đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo
dục có tổ chức bán trú, nội trú.
- Phối hợp tốt với công an địa phương trong việc đảm bảo an ninh, trật tự
trong trường học; tiếp tục tăng cường giáo dục nhằm nâng cao ý thức đảm bảo trật
tự an toàn giao thông đối với giáo viên và học sinh; đảm bảo an toàn lao động trong
các trường học.
- Không thực hiện các khoản thu ngoài quy định, đồng thời triển khai thực
hiện các khoản thu đầu năm học mới phải dựa trên cơ sở nội dung của các văn
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bản quy định hiện hành. Riêng đối với các khoản thu hộ như: bảo hiểm y tế, bảo
hiểm tại nạn,… phải được công khai rõ ràng, đặc biệt tích cực vận động học sinh
đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm.
- Chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức tựu trường, đồng thời chuẩn bị tốt mọi
điều kiện để tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022 đồng loạt hoặc khai giảng
trực tuyến theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.
- Chuẩn bị và thực hiện đúng thời gian quy định các báo cáo theo yêu cầu
của Phòng Giáo dục và Đào tạo về: tình hình học sinh bỏ học trong hè; tình hình
vận động quà vật hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; báo cáo
nhanh tình hình sau khai giảng và các văn bản có liên quan khác.
3. Thời gian tựu trường và khai giảng năm học 2021 - 2022
- Cấp tiểu học và trung học cơ sở tựu trường từ ngày 09/9/2021 và khai
giảng đồng loạt vào ngày 12/9/2021. Ngày nhập học là ngày 13/9/2021.
- Cấp học mầm non: không tổ chức tựu trường và khai giảng. Ngày nhập
học là ngày 20/9/2021.
- Việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt đầu năm học và tổ chức giảng dạy
thực hiện theo hướng dẫn của các cấp học.
4. Phương án khai giảng năm học 2021-2022
4.1. Hình thức khai giảng: khai giảng trực tuyến kết hợp với trực tiếp
(tổng thời gian trong khoảng từ 30 - 40 phút).
4.2. Thời gian bắt đầu khai giảng: Lúc 7 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2021
4.3. Địa điểm
- Điểm cầu cấp tỉnh: tại sân trường Trường THPT Chuyên Vị Thanh.
- Điểm cầu cấp huyện: tại sân trường Trường THCS Tân Hòa.
- Điểm cầu còn lại (trừ đơn vị Trường TH Thị trấn Cái Tắc): tại sân
trường của các đơn vị.
4.4. Thành phần
- Thành phần điểm cầu cấp huyện: Lãnh đạo huyện, Lãnh đạo Phòng
GD&ĐT, Lãnh đạo nhà trường, đại diện giáo viên, đại diện học sinh (Giáo viên
và học sinh được triệu tập theo số lượng hạn chế để đảm bảo an toàn phòng
chống dịch, ngồi giãn cách 2m, số lượng học sinh được triệu tập không quá 100
học sinh).
- Thành phần các điểm cầu còn lại: Đại diện lãnh đạo huyện (theo giấy
mời của UBND huyện), đại diện Lãnh đạo địa phương (đại diện Lãnh đạo Đảng
ủy hoặc UBND), đại diện Lãnh đạo đơn vị đỡ đầu, Ban Lãnh đạo nhà tường, đại
diện giáo viên, đại diện học sinh (không quá 100 học sinh/điểm cầu). Nếu thời
tiết xấu không thể khai giảng trên sân trường thì đơn vị chọn địa điểm phù hợp,
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có thể kết nối màn hình, âm thanh và giới hạn số lượng học sinh dự đảm bảo
ngồi giãn cách.
* Lưu ý:
- Các đơn vị gửi giấy mời đại diện Lãnh đạo địa phương (Đảng ủy hoặc
UBND) và đại diện Lãnh đạo của đơn vị đỡ đầu nhà trường.
- Đối với các trường không nằm trong vùng xanh: Giao Hiệu trưởng đơn
vị tham mưu Lãnh đạo địa phương về thành phần, địa điểm tổ chức khai giảng
phù hợp với tình hình thực tế, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch.
4.5. Chương trình khai giảng gồm 02 phần: Phần trực tuyến chung
và phần đơn vị thực hiện riêng.
* Phần chung (trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh xuống điểm cầu của các
đơn vị)
- Chào cờ, hát Quốc ca (truyền âm thanh và hình ảnh đến tất cả các điểm
cầu, Quốc ca có lời).
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (MC điểm cầu cấp tỉnh giới thiệu
chung, điểm cầu tỉnh gồm: Lãnh đạo Tỉnh, Lãnh đạo Sở,… Ở điểm cầu huyện
gồm có lãnh đạo huyện, CBQL, GV, HS,…).
- Đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường (truyền âm thanh và
hình ảnh đến tất cả các điểm cầu).
- Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh.
- Phát biểu cảm tưởng của 01 học sinh dự khai giảng trực tuyến tại nhà.
* Phần riêng từng trường tự làm (chỉ cho hiển thị hình ảnh luân phiên
của các điểm cầu chính của huyện và tỉnh, không có âm thanh)
- Giới thiệu đại biểu đang dự trực tiếp từng trường.
- Đón học sinh đầu cấp.
- Tặng quà cho đại diện học sinh có hoàn cảnh khó khăn (tối đa mỗi đơn
vị 10 học sinh).
- Hiệu trưởng tuyên bố khai giảng năm học 2021 – 2022.
- Mời lãnh đạo đánh trống khai giảng năm học 2021 – 2022.
- Đáp từ bế mạc của Ban tổ chức.
* Khẩu hiệu phông nền chính:
PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH A
TRƯỜNG ………………………….

LỄ KHAI GIẢNG
NĂM HỌC 2021 - 2022
…….., ngày 12 tháng 9 năm 2021
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* Lưu ý:
- Trước khi buổi lễ diễn ra, Hiệu trưởng mời các đồng chí lãnh đạo các
cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể có buổi họp ngắn để thống
nhất Chương trình buổi lễ sau phần khai giảng chung.
- Cân đối và sắp xếp thời gian tổ chức buổi lễ khai giảng một cách hợp lý,
đầy đủ nội dung trong khoảng từ 30 - 40 phút.
- Tùy điều kiện thực tế của từng trường, từng địa phương, ngoài phông
chính, có thể bố trí thêm một số khẩu hiệu thể hiện sự quyết tâm của tập thể cán
bộ quản lý, giáo viên của trường để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm
học 2021 - 2022. Ngoài cổng chính của trường có treo khẩu hiệu: “NHIỆT LIỆT
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022”. Các trường nghiên cứu và bố trí
khẩu hiệu “TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN”, “HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH” và
bảng “NĂM ĐIỀU BÁC HỒ DẠY” ở những vị trí trang trọng, chính diện, phù
hợp và mang tính mỹ quan theo điều kiện thực tế cảnh quan của nhà trường
(đồng bộ về kích cỡ, màu sắc,…).
- Có bố trí cờ phướn, cờ nheo,… trước cổng trường, trong sân trường
nhằm tăng thêm phần long trọng.
5. Giải pháp phòng chống dịch Covid - 19 khi tổ chức tựu trường và
khai giảng
- Đối với các trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, nhà
trường phối hợp với ngành y tế địa phương phun khử khuẩn phòng lớp học, nhà
vệ sinh, lau chùi bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi của trẻ đảm bảo an toàn khi đón học
sinh đến trường.
- Ngày đầu tựu trường, nhà trường hướng dẫn học sinh khai báo y tế bằng
hình thức phù hợp. Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch. Thực
hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế khi học sinh đến trường; không cho phụ
huynh học sinh, người không có nhiệm vụ vào trong trường. Nhà trường bố trí
người đón và giao nhận trẻ mầm non, tiểu học tại cổng trường.
- Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo
hướng dẫn của ngành y tế, trang bị đầy đủ nước sát khuẩn và xà phòng rửa tay,
máy đo thân nhiệt, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định
về phòng, chống dịch Covid-19.
- Các trường chủ động xây dựng phương án, nội dung tổ chức khai giảng
năm học mới phù hợp với tình hình dịch bệnh của địa phương và theo hướng
dẫn, chương trình khai giảng chung do Phòng GD&ĐT ban hành (phối hợp khai
giảng trực tiếp và trực tuyến). Đối với các trường trong vùng nguy cơ, chủ động
đề xuất phương án khai giảng báo về Phòng GD&ĐT để tổng hợp báo cáo cấp
thẩm quyền.
- Hiệu trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh xảy ra trong
đơn vị quản lý do lơ là và không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch
Covid-19.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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Hiệu trưởng các trường trực thuộc căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của
Phòng Giáo dục và Đào tạo, tình hình thực tế của địa phương và tình hình diễn
biến của dịch bệnh Covid - 19, đơn vị để chủ động lập kế hoạch, tập trung nhân
lực, tài lực, các điều kiện cần thiết nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tựu trường và
khai giảng năm học 2021 - 2022. Trong quá trình thực hiện, cần tăng cường
công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để kịp thời giải quyết những khó khăn,
vướng mắc phát sinh, đảm bảo triển khai và thực hiện thành công công tác tựu
trường và khai giảng năm học mới.
Trên đây là các nội dung của kế hoạch chuẩn bị tựu trường và khai giảng
năm học 2021 - 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Hiệu trưởng các
trường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT, TKTH.
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