
UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /SGD&ĐT-VP
V/v tổ chức hoạt động sinh hoạt tập thể
và Lễ Khai giảng năm học 2021-2022.

    Lào Cai, ngày         tháng 8 năm 2021

                          Kính gửi:
    - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
    - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX;
    - Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện văn bản số 4022/UBND-VX ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc tổ chức khai giảng đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, Sở
GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai tổ chức hoạt động sinh hoạt tập thể và
Khai giảng năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I. Tuần hoạt động tập thể đầu năm học
1. Nội dung hoạt động
1.1. Phòng, chống dịch Covid-19: Hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp

phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; theo khuyến cáo của
ngành Y tế và hướng dẫn của ngành giáo dục.

1.2. Tổ chức cho học sinh khối các lớp đầu cấp: Tìm hiểu về nội dung chương
trình; phương pháp dạy- học của cấp học; môi trường học tập mới; tạo điều kiện để
học sinh hòa nhập nhanh chóng vào môi trường học tập, rèn luyện.

1.3. Tổ chức hoạt động tìm hiểu về nhà trường: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về
truyền thống, mục tiêu giáo dục, tầm nhìn, sứ mạng; cơ cấu tổ chức, cán bộ quản lý,
giáo viên và nhân viên nhà trường. Giới thiệu, hướng dẫn học sinh sử dụng cơ sở vật
chất, thiết bị học tập, thư viện, phòng truyền thống; nhà ăn, khu nội trú, bán trú; tìm
hiểu về cảnh quan, môi trường văn hóa trong nhà trường. 

1.4. Tìm hiểu về chương trình giáo dục: Hướng dẫn để học sinh tiếp cận với nội
dung, chương trình giáo dục phổ thông mới, phương pháp học tập và rèn luyện ở
trường mới, lớp mới, môn học mới; giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo.
Phổ biến để học sinh nắm được quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại về học tập và rèn
luyện.

1.5. Tuyên truyền về một số hoạt động tập thể: Mục đích, ý nghĩa của ngày Khai
giảng năm học mới, Lễ chào cờ; hướng dẫn học sinh tập hát Quốc ca, Đoàn ca, Đội ca
đúng nhạc và lời; kiện toàn, thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao trong
nhà trường; ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ... 

1.6. Một số nội dung về kỷ cương, nền nếp: Xây dựng nội quy, quy định của nhà
trường, của lớp; quy tắc ứng xử văn hóa; quy định về phòng chống tội phạm, ma túy,
tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trường học; phổ biến các quy định về
nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của học sinh; đối thoại để thăm nắm, giải quyết
nguyên vong chính đáng cua học sinh.  

2. Cách thức triển khai
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Tùy vào tình hình diễn biến dịch Covid-19, các nhà trường chủ động hình thức
tổ chức, có thể tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến để đảm bảo triển khai hiệu quả và an
toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên; theo phương án:

Phương án 1: Tình hình như thời điểm hiện tại, các trường tổ chức hoạt động
giáo dục tập thể trực tiếp, tập trung theo đơn vị lớp.

Phương án 2: Tình hình dịch diễn biến phức tạp (có ca bệnh ngoài cộng
đồng) phải thực hiện giãn cách xã hội, các trường lựa chọn một số nội dung cần
thiết, phù hợp triển khai theo hình thức trực tuyến theo đơn vị lớp.

II. Lễ Khai giảng năm học 2021-2022

1. Phương án 1: Nếu tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn không có diễn biến
phức tạp (không có F0 ngoài cộng đồng) thì các trường sẽ tổ chức khai giảng trực
tiếp theo từng đơn vị trường học, cụ thể:

- Thời gian: 7h30, ngày 05/9/2021 (chủ nhật)

- Thời lượng: tối đa 45 phút.

- Nội dung: chỉ tổ chức phần Lễ không tổ chức phần Hội, gồm:

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

+ Diễn văn khai giảng năm học mới và đọc thư của Chủ tịch nước (do Hiệu
trưởng thực hiện);

  + Đánh trống khai trường và phát biểu của lãnh đạo;

  + Đáp từ của Hiệu trưởng;

+ Công bố Quyết định công nhận trường chuẩn quốc gia (nếu có) và các
Quyết định khen thưởng (trao đại diện);

  + Bế mạc khai giảng.

- Địa điểm: tại sân trường hoặc nhà đa năng/hội trường và kết hợp với các lớp
học của trường chính.

- Thành phần: căn cứ diện tích nơi tổ chức khai giảng, các trường lựa chọn
số lượng cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự khai giảng tập trung cho phù hợp,
đảm bảo cự ly giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy
định của ngành Y tế. Số học sinh còn lại, tập trung tại lớp học nghe giáo viên chủ
nhiệm phổ biến kế hoạch năm học hoặc theo dõi lễ khai giảng qua màn hình kết nối
trực tuyến (đối với những nơi có thiết bị và đường truyền).

2. Phương án 2: nếu tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh có diễn biến
phức tạp (có ca F0 ngoài cộng đồng) thì các trường sẽ không tổ chức Lễ khai giảng.
Các trường sẽ dành tiết học đầu tiên của ngày 06/9/2021 (Thứ 2) để thông báo,
hướng dẫn các hoạt động và quy định của nhà trường, sau đó tổ chức dạy và học
bình thường. Đối với địa phương có ca F0 phải thực hiện dãn cách thì sẽ tổ chức
dạy và học theo hình thức trực tuyến. 

         3. Một số lưu ý:

+ Chào cờ theo nghi thức nhà nước; toàn thể giáo viên, học sinh hát Quốc ca
trên nền nhạc không lời và mời tất cả đại biểu tham dự cùng hát quốc ca.
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+ Trường hợp thời tiết không thuận lợi, không thể tiến hành buổi lễ đúng
thời gian quy định thì có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp với tình hình thực tế
của đơn vị. 

+ Bố trí học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 ngồi ở vị trí trung tâm.

+ Có phương án sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu và lực lượng tham dự một
cách hợp lý, linh hoạt, khoa học (nên ngồi theo khối, không sắp xếp đại biểu ngồi
bàn phía trên, học sinh ngồi ghế phía dưới; có phương án khắc phục khi thời tiết
mưa hoặc nắng to).

+ Đảm bảo an toàn trong thực hiện phòng, chống dịch; đảm bảo an ninh, an
toàn trường học; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nói không với rác thải nhựa...

+ Chương trình buổi lễ: Tham khảo theo gợi ý kèm theo.

2. Trang trí, khánh tiết

3. Trang phục
- CBQL, GV, NV: Nữ: áo dài truyền thống; Nam: quần sẫm màu, áo sơ mi

trắng hoặc đồng phục nhà trường (nếu có).

- Học sinh: trang phục đẹp hoặc đồng phục nhà trường (nếu có); khuyến
khích học sinh là người DTTS mặc trang phục của dân tộc mình.

Lưu ý: Cần giữ trật tự trong thời gian tiến hành phần Lễ; có phương án đề
phòng thời tiết mưa hoặc nắng to. Cần chuẩn bị tốt các phương án phòng, tránh
thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ" để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và
tài sản không để bất ngờ trước mọi tình huống. Đặc biệt cần tuyên truyền, khuyến
cáo mọi người không vượt qua ngầm, qua sông, suối trong điều kiện thời tiết phức
tạp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh,
học viên.

          III. Tổ chức thực hiện
1. Phòng GD&ĐT: Tham mưu cho UBND huyện/thị xã/thành phố xây dựng

chi tiết các phương án cho Lễ khai giảng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị
các phương án dạy học để sẵn sàng chuyển trạng thái trực tuyến khi dịch phức tạp
hơn.

2. Các đơn vị trực thuộc: Chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cho Lễ khai giảng .
Chuẩn bị các phương án dạy học  để sẵn sàng chuyển trạng thái trực tuyến khi dịch
phức tạp hơn.

Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện,
thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở  triển khai các nội dung trên; báo cáo
kết quả tổ chức Khai giảng và tình hình đầu năm học về Sở GD&ĐT qua địa chỉ
email: vanphong@laocai.gov.vn trước ngày 10/9/2021./.

Nơi nhận:                                                                
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, TX, TP (Phối hợp);
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu VT, VP.

  GIÁM ĐỐC

           Dương Bích Nguyệt



4

                                                                   GỢI Ý

                  Chương trình buổi  Lễ; Trang trí, khánh tiết Lễ Khai giảng

(Kèm theo Công văn số        /SGD&ĐT-VP ngày      /8/2021 của Sở GD&ĐT)

        1. CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ

- Chương trình văn nghệ chào mừng: khoảng 10 phút (tuỳ vào điều kiện thực tế
của đơn vị).

- Chào cờ, hát Quốc ca;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Diễn văn khai giảng và đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm
học mới (Hiệu trưởng nhà trường thực hiện).

- Đánh trống khai trường: Thống nhất là 3 hồi 9 tiếng; Lãnh đạo cao nhất dự
Khai giảng;

- Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo;

- Đáp từ của Hiệu trưởng;

- Trao thưởng;Trao nhận học bổng, quà của các tổ chức (nếu có);

- Bế mạc buổi Lễ.

         2. TRANG TRÍ, KHÁNH TIẾT

         Gần giữa phông phía bên trái (nhìn từ dưới lên):

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên bục cao phía dưới Quốc kỳ hoặc phía
dưới giữa Đảng kỳ và Quốc kỳ

Bên trái hoặc giữa phông chính:
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI

TRƯỜNG THPT.........

Hoặc:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.......

TRƯỜNG............

         Giữa phông chính:

                                     LỄ KHAI GIẢNG

                                         NĂM HỌC 2021 - 2022

- Nếu Khai giảng kết hợp đón các danh hiệu thi đua hoặc đón Bằng đạt chuẩn

Quốc gia thì: 

                       LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 - 2022

                   ĐÓN (Các danh hiệu thi đua hoặc Bằng đạt chuẩn Quốc gia)

2. GỢI Ý MỘT SỐ KHẨU HIỆU, BĂNG ZÔN

- “Vì học sinh thân yêu; xây dựng trường học hanh phúc; đổi mới và hội nhập”
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- Chào mừng năm học mới 2021-2022.

- Giáo dục và Đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân.
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