
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KON TUM 

 

Số:             /UBND-KGVX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Kon Tum, ngày     tháng     năm  
V/v tổ chức Lễ  khai giảng  

năm học 2021-2022 và triển khai  
dạy học trong tình hình dịch bệnh  

COVID-19 diễn biến phức tạp  
      

                                   Kính gửi:   

 

 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

   Thực hiện Công điện số 848/CĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
trưởng 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;  
 Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 1502/SGDĐT-VP 

ngày 01 tháng 9 năm 2021 về công tác dạy, học năm học 2021-2022 trong tình 

hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến 

như sau: 
1. Thống nhất tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 theo hình thức 

phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (đồng thời chuyển tiếp qua 

các kênh truyền thông xã hội), lúc 08 giờ 00 - 08 giờ 40 phút ngày 05 tháng 9 

năm 2021 để học sinh, cha mẹ học sinh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh theo dõi. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-

2022 trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo an toàn, trang trọng, gọn nhẹ, thiết thực, thể 
hiện tinh thần chia sẻ, động viên giáo viên và học sinh vượt qua khó khăn, hoàn 

thành nhiệm vụ dạy và học. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh 

thực hiện công tác dạy, học phù hợp, hiệu quả, đảm bảo công tác phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19. 

 3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào 
tạo xây dựng kịch bản, ghi hình, phát sóng Lễ khai giảng năm học mới đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả; thông tin, truyền thông rộng rãi lịch phát sóng Lễ khai 

giảng để Nhân dân biết, theo dõi; đồng thời hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo 

trong việc phát sóng, tiếp sóng các kênh dạy học qua truyền hình để học sinh 

trên địa bàn tỉnh tham gia học tập trong thời gian phải dừng học tập trung ở 

trường. 

 4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

 - Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện hiệu quả các 

phương án tổ chức dạy học ứng với cấp độ nguy cơ/nguy cơ cao theo hướng dẫn 
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của Sở Giáo dục và Đào tạo(1). Đồng thời chỉ đạo việc tổ chức cho cha mẹ học 

sinh ký cam kết đảm bảo cho con thực hiện đúng các quy định về phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. 

 - Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị-
xã hội địa phương tự nguyện hỗ trợ, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn học sinh trong rèn luyện, học tập phù hợp tại nhà. 

 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn 
thể chính trị-xã hội tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân về mục đích, yêu cầu trong 

việc thực hiện phương án tổ chức dạy học ứng với cấp độ nguy cơ/nguy cơ cao 

trên địa bàn tỉnh; quan tâm huy động, ủng hộ tạo điều kiện về vật chất và tinh 

thần để động viên đội ngũ nhà giáo, học sinh, cha mẹ học sinh, các tầng lớp 

Nhân dân thực hiện hiệu quả dạy học trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn 

biến phức tạp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Các tổ chức đoàn thể CT-XH tỉnh; 
- Thường trực các huyện ủy, thành ủy; 
- CVP, PCVP UBND tỉnhKGVX; 

- Lưu: VT, KGVX.THT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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(1) Theo Văn bản số 1472/SGDĐT-VP ngày 26 tháng 8 năm 2021 về một số công tác trọng tâm đầu năm học 
2021-2022 và các Văn bản liên quan. 


