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29 tháng 8 năm 2021

Phú Yên, ngày

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thị xã;
- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo GDTX.
Thực hiện Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh
về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục
mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số
3912/UBND-KGVX ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện
giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh; để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid19, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tựu trường và tổ chức Khai giảng năm
học 2021 – 2022, cụ thể như sau:
1. Tựu trường
a) Tựu trường ngày 01/9/2021: Không tập trung học sinh.
b) Các cơ sở giáo dục triển khai một số nội dung sau:
* Đối với Lớp 1:
- Cung cấp thông tin về trường, lớp, giáo viên chủ nhiệm, cơ cấu tổ chức,
biên chế lớp học, thời khóa biểu, kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục của lớp
đến toàn thể cha mẹ học sinh và học sinh. Hình thức chuyển tải thông tin qua
website trường, email, zalo, facebook, điện thoại hoặc gửi thông báo đến từng
cha mẹ học sinh.
- Phối hợp với cha mẹ học sinh chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập và các
điều kiện cần thiết để học sinh tham gia học tập; triển khai chuẩn bị một số kỹ
năng cần thiết cho học sinh để vào lớp 1 hoặc hướng dẫn học sinh tự học và có
biện pháp hỗ trợ phù hợp cho từng đối tượng học sinh.
* Đối với các lớp, cấp học còn lại:
Sử dụng các phương tiện thông tin như website trường, email, zalo,
facebook, điện thoại ... để triển khai cho trẻ em, học sinh, học viên, cha mẹ học
sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được biết thông tin về trường, lớp,
giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, thời khóa biểu.
2. Khai giảng năm học 2021-2022
a) Toàn tỉnh khai giảng năm học mới 2021-2022 vào ngày 05/9/2021:
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Không tập trung học sinh.
b) Thời gian: Từ 07 giờ 30 ngày 05/9/2021.
c) Nội dung
Tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn 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:
- Thư chúc mừng thầy cô giáo và học sinh nhân ngày khai giảng năm học
mới của Chủ tịch Nước, Chủ tịch UBND tỉnh (nếu có).
- Giới thiệu tổng quan về nhà trường, thông điệp của nhà trường; cơ cấu
tổ chức, 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.
-

Các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường.

-

Thông báo cho cha mẹ học sinh, học sinh, học viên thời khóa biểu học.

d) Phương án triển khai
* Đối với các cơ sở giáo dục không sử dụng làm khu cách ly y tế tập
trung: Lãnh đạo nhà trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường hoặc
Tổng phụ trách Đội, các tổ trưởng chuyên môn (đảm bảo số lượng người theo
quy định giãn cách) tự tổ chức Khai giảng năm học 2021-2022.
- Nếu 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 Khai giảng đến với trẻ em, học sinh, học viên theo nội dung tại
điểm c mục 2 Công văn này.
- Nếu đang khó khăn về hạ tầng kỹ thuật không tổ chức Khai giảng trực
tuyến được thì tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (website, email, zalo,
facebook, điện thoại,...) để truyền tải thông tin, nội dung Khai giảng đến với trẻ
mầm non, học sinh, học viên theo nội dung tại điểm c mục 2 Công văn này phù
hợp với điều kiện từng cơ sở giáo dục.
* Đối với các cơ sở giáo dục còn đang sử dụng làm khu cách ly y tế tập
trung: Không tổ chức Khai giảng năm học 2021-2022, chỉ triển khai nhiệm vụ
năm học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo bằng hình thức trực tuyến,
linh hoạt.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị
xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc; các Trung tâm GDNN – GDTX các huyện,
thị xã; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo giáo dục thường xuyên căn cứ
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm
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túc các nội dung trên và đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo
quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT;
- P.CMNV Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Khắc Lễ

