
 
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

  :          / GDĐT- VP 
V/v thực hiện Kế hoạch năm học  

2021-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Đắk Lắk, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

  Kính gửi:  

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; 

        - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành ph ; 

        - Giám đ c trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành ph . 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

ch ng dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đắk Lắk, Giám đ c Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện 

một s  nhiệm vụ sau: 

1. Các đơn vị tích cực thực hiện chuẩn bị cho năm học mới theo chỉ đạo của 

Sở GDĐT tại Công văn s  1205/SGDĐT-VP ngày 12/8/2021; Công văn s  

1253/ GDĐT-KHTC ngày 25/8/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện 

các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh năm học 2021-2022. 

2. Không tổ chức đón học sinh tựu trường vào ngày 01/9/2021.  

Từ 01/9/2021 đến trước khai giảng năm học mới, Thủ trưởng các đơn vị chủ 

động trong chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức khai giảng và dạy học; chỉ đạo giáo 

viên liên hệ, nắm tình hình học sinh của nhà trường đầu năm học; thông báo để học 

sinh và phụ huynh biết thông tin về kế hoạch giáo dục của nhà trường, về những 

điểm mới trong năm học, về tài liệu học tập, sách giáo khoa...; hướng dẫn học sinh 

phương pháp học trực tuyến (nhất là đ i với học sinh lớp 1).  

3. Tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 vào ngày 05/9/2021.  

Tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến đ i với các đơn vị có điều kiện 

(tổ chức ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo an toàn). Các đơn vị không đủ 

điều kiện để tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến cần báo cáo chính quyền 

địa phương để có sự chỉ đạo, hỗ trợ; ph i hợp với các cơ quan phát thanh, truyền 

hình địa phương tổ chức tuyên truyền, thông tin những nội dung chính về khai 

giảng năm học mới; thông báo học sinh, phụ huynh học sinh và Nhân dân theo dõi, 

hưởng ứng.  

4.  au ngày khai giảng năm học mới, các đơn vị tổ chức dạy học bằng hình 

thức trực tuyến hoặc bằng hình thức khác phù hợp với tình hình diễn biến của dịch 

bệnh COVID-19 và điều kiện của đơn vị, địa phương. Không tổ chức dạy học trực 

tuyến đ i với giáo dục mầm non mà tập trung ph i hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ 

huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp.  

5. Thực hiện báo cáo tình hình, kết quả chuẩn bị cho năm học mới và báo cáo 

nhanh sau khai giảng theo quy định. 
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Nhận được Công văn này, Giám đ c Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn 

vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                    GIÁM ĐỐC 
- Như trên (để t/h); 

- Bộ GD&ĐT (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c) 

- UBND các huyện, thị xã, thành ph  (để p/h);                                                       

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);  

- Các phòng CMNV  ở;    

- Lưu: VT, VP.                                                                      Phạm Đăng Khoa 
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