
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẢO YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     Số:          /KH-UBND      Bảo Yên, ngày        tháng 8 năm 2022  

KẾ HOẠCH 

Tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Bảo Yên 
 

 Căn cứ Quyết định số 1772/QĐ-UBND, ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh 
Lào Cai về việc Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-
2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai. UBND huyện Bảo Yên xây dựng kế hoạch tổ chức 
khai giảng năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Bảo Yên, cụ thể như sau: 

 1. Mục đích, yêu cầu 

 - Tổ chức khai giảng và “Ngày toàn dân đưa trẻ tới trường” năm học 
2022-2023 một cách tiết kiệm, tránh hình thức phô trương, lãng phí đảm bảo 
hiệu quả, an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên; đồng thời thể hiện 
được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với sự 
nghiệp GD&ĐT; tạo không khí phấn khởi, khí thế thi đua cho năm học mới. 

 - Tổ chức khai giảng đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19.  

 2. Thời gian, địa điểm, thành phần  

 2.1. Thời gian tổ chức khai giảng: ½ ngày, từ 7h30 phút ngày 05/9/2022. 

 2.2. Địa điểm tổ chức: Tại các cụm trường và trường học. 

 2.3. Thành phần: Các nhà trường tham mưu UBND xã, thị trấn về thành 
phần tham dự buổi Lễ. 

3. Thành lập các đoàn dự Khai giảng  

- UBND huyện thành lập 17 đoàn dự Khai giảng tại 17 xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện (Có danh sách kèm theo). 

+ Trưởng đoàn: Kính mời các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND 
huyện; Lãnh đạo UBND huyện. 

+ Tham gia đoàn: Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị. 

- Các đơn vị trường học còn lại: UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn 
phân công Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo 
UBMTTQVN xã, thị trấn đến dự, thăm và tặng quà các đơn vị trường học trên 
địa bàn quản lý. 

4. Nội dung khai giảng: Gồm 2 phần (Lễ và Hội). 

- Thời gian: 7h30’, ngày 05/9/2022 (thứ 2). 

- Phần Lễ: (Không quá 60 phút) gồm: 

+ Văn nghệ chào mừng; 

+ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

+ Tuyên bố khai giảng và đọc thư của Chủ tịch nước (do Hiệu trưởng thực hiện); 
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+ Mời lãnh đạo (Trưởng đoàn)  đánh trống khai trường (03 hồi, 9 tiếng). 

+ Mời Lãnh đạo phát biểu chúc mừng năm học mới, tặng hoa.  

+ Đáp từ của Hiệu trưởng; 

+ Công bố quyết định khen thưởng (trao đại diện); 

+ Bế mạc khai giảng. 

- Phần Hội: Nhà trường tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh (văn 
nghệ, thể thao, trò chơi dân gian...).  

- Địa điểm: Tại sân trường hoặc nhà đa năng/ hội trường. 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở 
GD&ĐT, UBND huyện về đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng dự trù kinh 
phí tổ chức Khai giảng trình UBND huyện phê duyệt gồm: Các đơn vị trường 
học trực thuộc Phòng GD&ĐT, các trường THPT, PTDTNT THCS&THPT và 
TTGDNN-GDTX (mỗi trường gồm 01 bó hoa chúc mừng trị giá 250.000 đồng 
và 1.000.000 đồng). 

- Cử chuyên viên, viên chức, nhân viên giúp Trưởng đoàn khớp nối về 
thời gian, nội dung, lịch trình công tác, phối hợp nhận hoa, tiền cho các đơn vị 
trường học. 

- Chuẩn bị bài phát biểu của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND 
huyện dự Lễ khai giảng (đối với bài phát biểu của Thường trực Huyện ủy gửi về 
Văn phòng Huyện ủy; đối với bài phát biểu của Thường trực HĐND, Lãnh đạo 
UBND huyện gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 
04/9/2022). 

5.2. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn xã, thị trấn 
chuẩn bị về cơ sở vật chất; tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. 

- Hỗ trợ một phần kinh phí cho các Cụm trường tổ chức Lễ khai giảng. 

- Treo băng zôn, khẩu hiệu trên các trục đường trung tâm xã, thị trấn. 

5.3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông 

- Tổ chức tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ của các cấp học và các chủ 
trương đổi mới, phát triển giáo dục năm học 2022-2023. 

- Tổ chức tuyên truyền nhân dịp Lễ Khai giảng và “Ngày toàn dân đưa trẻ 
tới trường”. 

- Treo băng zôn, khẩu hiệu tại các trục đường quốc lộ nhân dịp khai giảng 
và “Ngày toàn dân đưa trẻ tới trường”. Phối hợp với Phòng GD&ĐT thống nhất 
nội dung khẩu hiệu. 

5.4. Trung tâm Y tế 
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Phối hợp Phòng GD&ĐT trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị 
trường học tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, dịch Covid-19, 
an toàn VSTP... 

 5.5. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Phối hợp Phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện khi có đoàn của 
tỉnh về dự khai giảng tại huyện; phối hợp với Văn phòng Huyện ủy bố trí 
phương tiện phục vụ Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. 

5.6. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

Thẩm định dự trù kinh phí của Phòng GD&ĐT, tham mưu cho UBND 
huyện xem xét, cấp kinh phí cho ngành giáo dục chuẩn bị hoa, quà cho các cụm 
trường và trường học tổ chức Khai giảng. 

5.7. Các đơn vị trường học 

- Tham mưu, phối hợp các UBND xã, thị trấn chuẩn bị về cơ sở vật chất; 
tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. 

 - Tuyên truyền và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, 
dịch Covid-19 trong nhà trường. 

 - Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Khai giảng năm học mới đảm bảo an 
toàn, thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả. 

(Kế hoạch này thay cho giấy mới) 

* Do hạn chế về số lượng xe ô tô nên UBND huyện không thể bố trí xe ô 
tô phục vụ tất cả các đoàn công tác, vì vậy đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân 
có xe ô tô tham gia các đoàn công tác tạo điều kiện về phương tiện để phục vụ 
đoàn dự khai giảng. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023; đề 
nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (b/c); 
- TT. HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- VP HĐND&UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- Các ông (bà) có tên trong danh sách; 
- Lái xe các đoàn; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các đơn vị trường học; 
- Lưu: VT, GD&ĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Tô Ngọc Liễn 
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