UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

__________________________________________

Số: 2679/SGDĐT-HCQT

Long An, ngày 26 tháng 8 năm 2020

V/v tổ chức lễ khai giảng
năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã
Kiến Tường và thành phố Tân An;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh
Long An ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm
non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An;
Thực hiện văn bản số 3216/BGDĐT-VP ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021;
Nhằm chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ
trưởng đơn vị, trường học trực thuộc tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021
với các nội dung như sau:
1. Lễ khai giảng
1.1. Thời gian thực hiện
Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn
tỉnh vào lúc 07 giờ, ngày thứ Bảy 05/9/2020
1.2. Nội dung phần “Lễ”
- Nghi thức chào cờ hát Quốc ca;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Lãnh đạo tỉnh/huyện đọc thư của Chủ tịch nước (thư của Chủ tịch UBND
tỉnh gửi thầy giáo, cô giáo và học sinh, sinh viên nhân khai giảng năm học 20202021 được đọc trong giờ sinh hoạt đầu tuần, ngày 07/9/2020);
- Hiệu trưởng phát biểu ngắn gọn những thành tích đạt được trong năm học
vừa qua và những chỉ tiêu phấn đấu trong năm học mới (Đối với trường mẫu giáo,
mầm non không thực hiện nội dung này);
- Thủ tục đón học sinh đầu cấp học (đại diện học sinh cũ tặng hoa cho học
sinh mới);
- Tuyên bố khai giảng và đánh hồi trống chào mừng năm học mới.
(Thủ trưởng đơn vị báo cáo chương trình Lễ khai giảng với lãnh đạo
tỉnh/huyện tham dự để điều chỉnh cho phù hợp thực tế).
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* Lưu ý:
- Do thực hiện giãn cách trong phòng chống dịch Covid-19, nên các trường
chỉ cho học sinh khối đầu cấp tham dự (lớp 1, lớp 6, lớp 10, trường Mẫu giáo học
sinh lớp Lá). Các khối còn lại, tùy theo điều kiện thực tế khuôn viên sân trường có
thể bố trí đại diện mỗi lớp tham dự từ 5 - 10 em (Đảm bảo khoảng cách giữa các
học sinh từ 1m trở lên).
- Lễ khai giảng năm học mới khuyến khích tổ chức trong khoảng thời gian
30-45 phút, không kéo dài. Có thể thêm một vài tiết mục văn nghệ trong chương
trình.
- Việc tổ chức nghi thức chào cờ, hát Quốc ca phải được chuẩn bị chu đáo,
trang trọng. Tổ chức hát tập thể hoặc có đội nghi thức (tập trước cho học sinh hát
đúng), không thực hiện việc hát Quốc ca bằng máy được thu sẵn.
- Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, các trường học không thả
bong bóng bay trong Lễ khai giảng năm học mới kể cả trong phần Hội; không bọc
sách, vở bằng bìa nylon và hạn chế tối đa sử dụng loại chai, ly nhựa dùng 1 lần để
bảo vệ môi trường.
1.3. Nội dung phần “Hội”
Sau phần “Lễ”, tùy theo điều kiện thực tế các đơn vị tổ chức cho học sinh
tham gia các hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể phù hợp với điều kiện giãn cách
phòng chống dịch bệnh, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh khi
bước vào năm học mới.
2. Nội dung tọa đàm
Sau lễ khai giảng, tổ chức tọa đàm với các nội dung cơ bản sau:
- Công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2020-2021.
- Công tác sửa chữa cơ sở vật chất, nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch, cảnh
quan môi trường sư phạm....phục vụ cho năm học mới.
- Các giải pháp thực hiện chương trình đổi mới GDPT;
- Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia;
- Các khoản thu đầu năm, chấn chỉnh tình trạng lạm thu; công tác quản lý tài
sản, tài chính....
- Đảm bảo an toàn trường học (phòng chống bạo lực học đường, phòng
chống dịch bệnh nhất là dịch bệnh Covid - 19, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,
an toàn trong mùa mưa bão, lũ lụt)...
- Công tác phối hợp 3 môi trường Nhà trường- Gia đình- xã hội trong giáo
dục học sinh trên địa bàn tỉnh Long An.

3
- Những khó khăn, đề xuất, kiến nghị,…
3. Lưu ý một số hoạt động sau ngày khai giảng
- Tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo
dục; Chỉ thị của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021
đến toàn thể CBQL,GV và HSSV trên địa bàn tỉnh.
- Rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về
cơ cấu và đạt chuẩn về trình độ đào tạo, đặc biệt là GV dạy lớp 1.
- Rà soát, bảo đảm CSVC, trang thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ triển
khai Chương trinh giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1. Kịp thời sửa chữa,
nâng cấp CSVC trường, lớp học, ưu tiên các hạng mục công trình như phòng học,
thư viện, nhà vệ sinh, công trình nước sạch; bảo đảm khuôn viên cảnh quan, môi
trường sư phạm “xanh-sạch-đẹp-an toàn”.
- Bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình
trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học, đặc biệt là SGK lớp 1.
- Tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường
học, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm, an toàn tính mạng trong mùa mưa bão, lũ lụt.
- Thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính; công khai
các khoản thu, chi đầu năm học; không để xảy ra tình trạng “lạm thu”.
4. Thực hiện chế độ báo cáo:
Các đơn vị báo cáo nhanh về phòng Hành chính- Quản trị (qua email
vanphong.solongan@moet.edu.vn) về tình hình tổ chức Lễ khai giảng năm học
mới 2020-2021 vào ngày 07/9/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo
dục và Đào tạo theo quy định.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo,
thủ trưởng đơn vị trực thuộc triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu
trên./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở;
- CĐ ngành GD;
- Các phòng Sở; Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tiệp

