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KẾ HOẠCH 

Tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 

–––––––– 

 

Thực hiện Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành 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 

điạ bàn tỉnh Lạng Sơn; Căn cứ Công văn số 3630/VP-KGVX ngày 28/8/2021 của 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 – 

2022 đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân huyện xây 

dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức khai giảng năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh Lạng Sơn, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và 

học sinh về ý nghĩa của ngày khai giảng năm học mới; tăng cường sự phối hợp 

của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc huy động, chăm lo, giáo dục học 

sinh, học viên chuẩn bị cho năm học mới với nhiều thuận lợi, đạt kết quả tốt. 

2. Yêu cầu 

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, tổ chức khai giảng theo đúng 

kế hoạch, trang nghiêm, an toàn có ý nghĩa, tạo không khí phấn khởi, tích cực thi 

đua giảng dạy, học tập và tổ chức các hoạt động giáo dục ngay từ đầu năm học 

mới trong toàn ngành và ở từng cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, 

giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục). 

- Tổ chức linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy thuộc tình 

hình dịch bệnh trên địa bàn; bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực, thể hiện tinh 

thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm 

vụ dạy và học; chỉ tổ chức phần “Lễ”, không tổ chức phần “Hội”, mời thành phần 

đại biểu và lựa chọn số lượng học sinh dự Lễ Khai giảng phù hợp, đồng thời bảo 

đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy 

định của ngành Y tế và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh Lạng Sơn. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác chuẩn bị khai giảng 

1.1. Công tác tham mưu, phối hợp chuẩn bị khai giảng 

Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo công tác 

phối hợp chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới và tổ chức khai giảng kịp thời, 

đúng kế hoạch ở tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. 
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Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức của địa phương chuẩn bị cho 

năm học mới. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền trên các 

phương tiện truyền thông tin đại chúng về công tác khai giảng năm học mới 

2021-2022. 

Phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh của địa phương tổ chức "Tháng khuyến học" từ 02/9 đến 

02/10 (kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam) vận động quyên góp quần áo, sách, 

vở giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức ký kết với các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, đoàn thể liên quan tiếp tục phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh, khắc 

phục tình trạng học sinh bỏ học; đặc biệt quan tâm những học sinh diện chính 

sách, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em được hưởng 

đầy đủ chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Tổ chức phát động 

"Tháng An toàn giao thông". 

1.2. Công tác chuẩn bị tổ chức khai giảng 

- Các cơ sở giáo dục chú ý khâu vệ sinh, trang trí trường, lớp; đảm bảo các 

điều kiện để tổ chức Lễ khai giảng trang nghiêm, có ý nghĩa. Từ ngày tựu trường, 

có khẩu hiệu “Chào mừng năm học mới và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ năm học 2021-2022” treo trước cổng trường, cổng cơ sở giáo dục. 

- Xây dựng nội dung chương trình, thời gian tổ chức Lễ khai giảng hợp lý 

theo đúng chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn; chú ý có biện pháp 

không để học sinh bị nắng nóng; không tổ chức thả bong bóng bay để bảo vệ môi 

trường. 

1.3. Về việc mời đại biểu dự khai giảng ở các cơ sở giáo dục: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu mời lãnh đạo Đảng, chính quyền, 

đoàn thể, tổ chức cấp huyện dự khai giảng ở một số trường trên địa bàn phụ 

trách. Phân công cán bộ lãnh đạo, chuyên viên đến dự, tổng hợp tình hình khai 

giảng ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở mời lãnh 

đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức địa phương và Ban Đại diện Cha mẹ 

học sinh dự Lễ khai giảng. 

- Các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 

tỉnh gửi Giấy mời Sở Giáo dục và Đào tạo dự Lễ khai giảng; mời lãnh đạo các cơ 

quan, đoàn thể, tổ chức cấp huyện và cơ sở, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh dự Lễ 

khai giảng; đồng thời soạn văn bản báo cáo tóm tắt tình hình nhà trường gửi Văn 

phòng UBND huyện trước ngày 31/8/2021 để tổng hợp, nắm tình hình.  

2. Tổ chức Lễ khai giảng 

2.1. Thời gian tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022: 

 Thống nhất bắt đầu tiến hành Lễ khai giảng của các cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh vào lúc 07 giờ 

30 ngày 05/9/2021. Các lớp học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên tổ 

chức Lễ khai giảng vào thời gian phù hợp với điều kiện thực tế trong ngày 

05/9/2021.  
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2.2. Thành phần dự Lễ khai giảng: 

- Khách mời (Theo biểu chi tiết đính kèm). 

- Thành phần của các cơ sở giáo dục: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh của cơ sở giáo dục. 

- Trang trí sân lễ và lễ đài: Thực hiện theo hướng dẫn của phòng Giáo dục 

và Đào tạo.  

2.3 Chương trình Lễ khai giảng: Chỉ thực hiện phần “Lễ” tổ chức ngắn 

gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm với các nội dung: 

(1) Ổn định tổ chức 

(2) Đón học sinh đầu cấp học; 

(3) Chào cờ, hát Quốc ca; 

(4) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

(5) Đọc Thư của Chủ tịch nước chúc mừng năm học mới; 

(6) Diễn văn khai giảng; 

(7) Công bố Quyết định Khen thưởng và các danh hiệu thi đua các cấp, 

trao thưởng cho học sinh (nếu có). 

(8) Lãnh đạo cấp trên phát biểu và đánh trống khai giảng năm học mới. 

Thời gian phần Lễ của Lễ khai giảng không quá 45 phút. 

3. Chế độ báo cáo tình hình tổ chức khai giảng 

- Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục 

trực thuộc xây dựng Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022. 

- Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học mới và việc tổ chức khai giảng năm 

học 2021-2022 gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) 

trước ngày 10/9/2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Triển khai Kế hoạch này đến các cơ sở giáo dục do phòng trực tiếp quản 

lý. Tham mưu lựa chọn các đơn vị trường đạt danh hiệu thi đua cấp cao, trường 

tổ chức Lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia, trường khó khăn… để đoàn 

của lãnh đạo huyện đến dự khai giảng. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan chỉ 

đạo, hướng dẫn các trường học trên địa bàn khẩn trương kiểm tra rà soát, chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai thực hiện kế 

hoạch năm học 2021 – 2022. 

- Phân công cán bộ, chuyên viên tham dự và nắm bắt tình hình khai giảng 

ở một số cơ sở giáo dục. 
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- Chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện dự 

khai giảng các trường (gửi về Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện trong ngày 01/9/2021). 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình chuẩn bị khai giảng, tổ chức khai giảng năm 

học mới 2021-2022 gửi Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

2. Các trường THPT, Trung tâm GDTX 2 

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 

mới 2021-2022 và triển khai thực hiện tại đơn vị. 

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.  

Sau ngày khai giảng (Ngày 05/9/2021), các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức 

ngay các hoạt động giáo dục, dạy học, đảm bảo chương trình và kế hoạch thời 

gian năm học theo quy định, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu an toàn về 

phòng, chống dịch COVID-19. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022, yêu cầu 

phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc; các trường 

THPT, Trung tâm GDTX 2 nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Huyện ủy Hữu Lũng (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT và các ĐV trực thuộc; 

- Các trường THPT, TTGDTX2; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc phong 
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