UBND TỈNH THANH HOÁ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2351 /SGDĐT-VP

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 8 năm 2021

V/v điều chỉnh thời gian tựu trường,
kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng và
dạy học, năm học 2021-2022.

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Thủ trưởng các đơn vị có giảng dạy chương trình GDTX bậc THPT.
Thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh tại
phiên họp ngày 30/8/2021; Công điện số 848/CĐ-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong
tình hình dịch bệnh phức tạp; được sự thống nhất và ủy quyền của Chủ tịch UBND
tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương triển khai, thực
hiện một số nội dung sau:
1. Tạm dừng thời gian tới trường đối với Bậc học mầm non trên địa bàn toàn
tỉnh cho đến khi có thông báo mới.
2. Tạm dừng đến trường tất cả các bậc học đối với thành phố Thanh Hóa và
các địa phương đang thực hiện giãn cách theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ
thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới. Khuyến
khích bậc học tiểu học (ở những nơi có điều kiện), bậc THCS, THPT (bao gồm các
đơn vị có giảng dạy chương trình bổ túc THPT) dạy học bằng hình thức online, kết
hợp giao bài tập qua hình thức OTT.
3. Đối với các cơ sở giáo dục ở các địa phương được tổ chức khai giảng và
triển khai hoạt động dạy học:
- Không tổ chức tựu trường trước ngày khai giảng năm học mới.
- Điều chỉnh Lễ khai giảng năm học 2021-2022 từ ngày 05/9/2021 sang ngày
06/9/2021 vào tiết học đầu tiên (thời gian không quá 45 phút); tổ chức dạy học các
tiết tiếp theo; Lễ khai giảng chỉ tổ chức trong nội bộ nhà trường theo đơn vị lớp (học
sinh và giáo viên chủ nhiệm ổn định trong các lớp học). Các thông tin từ nhà trường
có thể chuyển đến các lớp bằng hình thức trực tuyến hoặc qua hệ thống loa phát thanh
nhà trường.

- Tranh thủ thời điểm đang kiểm soát được dịch bệnh, tập trung nguồn lực,
tăng thời lượng dạy học để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình giáo dục: tăng
tiết, tăng buổi, trước mắt là dạy học cả ngày thứ Bảy (có thể kết hợp hình thức online,
qua truyền hình, giao bài tập qua hình thức OTT). Tạm thời chưa tổ chức dạy thêm,
học thêm tại trường học, hạn chế tối đa các hoạt động không cần thiết, tập trung vào
những hoạt động giáo dục trọng tâm, trọng điểm. Đối với bậc học tiểu học, chỉ tổ
chức 1 buổi/ 1 lớp/ 1 ngày, chưa bố trí ăn, nghỉ bán trú.
4. Các nội dung khác thực hiện theo Công văn số 2302/SGDĐT-VP ngày
26/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện,
thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị, trường học tổ chức thực hiện các nội dung
trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- UBND các huyện, thị xã, TP (để p/h);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng Cơ quan Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thức

.

