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Số:       /PGDĐT 
Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức 

 khai giảng và thời gian tựu trường  
năm học 2021-2022  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Điệp, ngày 27 tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. 

Thực hiện Công văn số 1044/SGDĐT-VP ngày 27/8/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc dừng tổ chức các đoàn đại biểu tỉnh dự lễ khai giảng năm học 

2021-2022; Công văn số 1045/SGDĐT-VP ngày 27/8/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức khai giảng và thời gian tựu trường 

năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện một 

số nội dung sau:   

1. Các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 

nội bộ, cử đại diện học sinh tham dự tối đa 30 học sinh, chương trình ngắn gọn, 

trang trọng; bắt đầu tựu trường, đồng thời học chính khóa từ ngày 06/9/2021. Đối 

với các trường mầm non lùi thời gian tựu trường đến ngày 13/9/2021. Các cơ sở 

giáo dục chưa tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động tập trung đông người, không tổ  

chức dạy thêm, học thêm; đối với học sinh tiểu học chỉ học một buổi/ngày.  

2. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, rà 

soát các học sinh có tiếp xúc với những người từ vùng dịch về hoặc tiếp xúc với 

những người nghi nhiễm Covid-19 theo quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch địa phương và ngành y tế.  

3. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp, 

khó lường, UBND tỉnh, UBND thành phố dừng việc tổ chức các Đoàn đại biểu dự 

lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại các trường để đảm bảo an toàn trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh.  

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức thực hiện nghiêm 

túc, kịp thời các nội dung trên; thông báo nội dung trên cho cha mẹ học sinh biết 

để thực hiện đảm bảo hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (công tác chuyên môn qua bộ 

phận: GDMN, GDTH, GDTrH; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 qua đ/c 

Thắm) để được hướng dẫn. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 
 

Mai Quang Túc 
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