
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX                      Đăk Hà, ngày      tháng      năm  
V/v chuẩn bị cho năm học mới và tổ  

chức Lễ khai giảng trên địa bàn huyện 
 

    

 

       Kính gửi: 

-  Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

-  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

       

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND, ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Kon Tum về việc ban hành 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 Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 1596/SGDĐT-VP, ngày 17/8/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc triển khai một số công tác trọng tâm đầu năm học 

2022-2023; 

Căn cứ Công văn số 1006-CV/HU ngày 29/8/2022 của Huyện ủy Đăk Hà 

V/v dự lễ khai giảng năm học 2022-2023; 

Để triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới và tổ chức Lễ 

khai giảng năm học 2022-2023, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn, phòng Giáo dục - Đào tạo triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Giáo dục - Đào tạo 

- Chỉ đạo các đơn vị trường sắp xếp cơ sở vật chất, giáo viên, học sinh; vệ 

sinh khuôn viên trường lớp học; đảm bảo sách giáo khoa, vở viết cho học sinh; 

thực hiện tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh theo quy định, đảm bảo 

bước vào năm học mới. 

- Chỉ đạo các đơn vị trường xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện đào tạo, 

giảng dạy mũi nhọn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là đối với cấp 

Trung học cơ sở gắn với công tác xã hội hóa theo quy định ở các trường thuận lợi 

và Đề án nâng cao chất lượng cho học sinh dân tộc thiểu số. 

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học 2022-2023 đảm bảo 

trang trọng, an toàn, vui tươi, tiết kiệm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19. 

- Quán triệt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các đơn vị trường thực 

hiện nghĩ lễ dịp mùng 02/9 đảm bảo an toàn, hạn chế đi ra khỏi địa bàn. Phối hợp 

với chính quyền địa phương tập trung cho công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ 

chức Lễ khai giảng năm học mới. Sau khi tổ chức Lễ khai giảng năm học xong, 

nghiêm cấm việc tổ chức gặp gỡ, giao lưu ăn uống, chúc tụng. 
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- Phối hợp với các xã, thị trấn, phụ huynh học sinh tuyên truyên, vận động, 

huy động học sinh ra lớp đảm bảo tỷ lệ chuyện cần ở các cấp học. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về việc tiêm vắc xin phòng 

Covid-19; thực hiện các giải pháp đảm bảo hiệu quả và hoàn thành tiến độ tiêm 

vắc xin theo cam kết. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường, cha 

mẹ học sinh, các ngành, đoàn thể phát động ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường và 

làm tốt công tác truyền thông về Lễ khai giảng năm học 2022-2023 đảm bảo an 

toàn trong bối cảnh của dịch bệnh COVID-19 để cha mẹ học sinh yên tâm, tin 

tưởng, đồng hành.  

- Phân công đại diện Lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, 

đoàn thể ở địa phương, Ban đại diện Cha mẹ học sinh tham dự Lễ khai giảng. 

- Huy động lực lượng đoàn thể, vận động cha mẹ học sinh tham gia cùng 

ngành Giáo dục và Đào tạo dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường học, diệt lăng 

quăng/bọ gậy theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đảm bảo khuôn viên trường, lớp 

khang trang, vệ sinh sạch sẽ, an toàn. Kiểm tra toàn bộ hệ thống cây xanh trong 

khuôn viên nhà trường, hạ thấp, cắt tỉa các cây có nguy cơ đổ ngã, gãy gây mất an 

toàn; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải xử lý/vận 

chuyển đến đúng nơi quy định. 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục - Đào tạo, ngành Y tế trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh (Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Covid-19; đậu mùa khỉ...). 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

học sinh, cha mẹ học sinh về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19; thực hiện các giải 

pháp đảm bảo hiệu quả và hoàn thành tiến độ tiêm vắc xin theo cam kết. 

- Tuyên truyền, vận động, huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, nâng cao 

tỷ lệ chuyên cần, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục hiện nay. 

 Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h) 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- LĐ, CV VP; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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