UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1608 /KH-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức khai giảng năm học 2020-2021
Căn cứ Văn bản số 3216/BGDĐT, ngày 25/8/2020 của bộ Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) về việc triển khai một số nhiệm vụ đầu năm học 2020-2021; Văn bản số
2536-CV/TU ngày 01/9/2020 của Tỉnh ủy, Văn bản số 5845/UBND-VX ngày
31/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức khai giảng năm học 2020-2021.
Theo đề xuất của UBND các huyện thị xã, thành phố về phương án tổ chức Lễ Khai
giảng tại các cơ sở giáo dục, sau khi thống nhất với Sở Y tế; Sở GDĐT xây dựng Kế
hoạch tổ chức khai giảng năm học 2020-2021 như sau:
I. YÊU CẦU
- Thống nhất tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục trên
toàn tỉnh vào sáng ngày 05/9/2020
- Việc tổ chức Lễ Khai giảng phải đảm bảo phù hợp, thiết thực, an toàn; vừa tạo
không khí vui tươi, phấn khởi của ngày Khai giảng - Ngày toàn dân đưa trẻ đến
trường vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.
II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, CHƢƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG
1. Hình thức tổ chức
Các cơ sở giáo dục tổ chức Lễ Khai giảng ngoài trời, quy mô toàn trường.
2. Chƣơng trình
a) Phần Lễ:
- Chào cờ, hát Quốc ca
- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự Lễ Khai giảng;
- Đọc Thư của Chủ tịch nước;
- Đọc Diễn văn khai giảng của Hiệu trưởng nhà trường;
- Đánh trống khai trường;
- Bế mạc.
- Thời gian tổ chức: Không quá 30 phút
b) Phần Hội:
Tùy vào điều kiện cụ thể, các cơ sở giáo dục có thể tổ chức phần Hội nhưng
phải ngắn gọn và đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh.

III. VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
- Các trường học tổ chức vệ sinh phong quang trường, lớp học trước ngày khai
giảng; bố trí đầy đủ nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn cho giáo viên, học
sinh;
- Trong quá trình tổ chức Lễ Khai giảng phải thực hiện việc giãn cách tối thiểu 01
mét; cán bộ, giáo viên, học sinh và đại biểu tham dự khai giảng đều phải mang khẩu
trang.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo (chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc), Hiệu
trưởng các trường trung học phổ thông tổ chức thực nghiêm túc hiện Kế hoạch này;
báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở và một bản mềm qua địa
chỉ email cuhuyvu@hatinh.edu.vn) trước ngày 07/9/2020;
- Đề nghị UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ
chức tốt Lễ Khai giảng năm học mới; chuẩn bị các trường học cho đại biểu cấp tỉnh
về dự khai giảng (sau Khai giảng các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy sẽ trực tiếp làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường về nhiệm vụ,
kế hoạch năm học 2020-2021) và bố trí lãnh đạo huyện dự khai giảng tại các cơ sở
giáo dục nhằm động viên các nhà trường phấn khởi bước vào năm học mới.
- Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan y tế địa phương phối hợp, hướng dẫn các cơ
sở giáo dục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức
Lễ Khai giảng./.
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