
   UBND TỈNH ĐĂK NÔNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:            /SGDĐT-VP                 Đăk Nông, ngày      

    V/v Ttriển khai một số hoạt động  

           đầu năm học 2020-2021 

 

                                Kính gửi:   

    - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

    - Các Trung tâm GDTX – GDNN huyện; 

    - Các đơn vị trực thuộc; 

    - Các phòng thuộc Sở. 

     

Thực hiện Công văn số 3216/BGDDT-VP ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021; Căn 

cứ Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông 

Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các 

đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

  1. Công tác chuẩn bị cho năm học 2020-2021 

- Sắp xếp hợp lý đội ngũ giáo viên hiện có để ổn định tổ chức dạy học từ 

đầu năm học, đặc biệt là giáo viên dạy lớp 1. Tiếp tục tham mưu bố trí biên chế, 

tuyển dụng đủ giáo viên đảm bảo hoạt động giảng dạy, đáp ứng yêu cầu triển khai 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

- Vệ sinh trường lớp học, đảm bảo khuôn viên “xanh – sạch – đẹp”. Chuẩn 

bị chu đáo về cơ sở vật chất trường lớp học, ưu tiên các hạng mục như phòng học, 

thư viện, nhà vệ sinh, công trình nước sạch; bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ 

dùng, đồ chơi để tổ chức dạy học. Tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện triển 

khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là lớp 1 từ năm học 

2020-2021  

- Tư vấn phụ huynh học sinh mua sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho 

học sinh cho phù hợp nhằm tránh lãng phí, đặc biệt là sách giáo khoa lớp 1; đảm 

bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo 

khoa đầu năm học.  

2. Tổ chức các hoạt động, đón học sinh; tổ chức Lễ Khai giảng và triển 

khai dạy học năm học mới  

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể tại địa phương 

triển khai tuyên truyền ngày tựu trường và vận động nhân dân hưởng ứng “Ngày 

toàn dân đưa trẻ đến trường” trước và trong ngày Khai giảng năm học mới 2020-

2021. Tăng cường tuyên truyền về nhiệm vụ năm học 2020-2021 qua các phương 



tiện thông tin đại chúng để tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với sự nghiệp phát 

triển giáo dục ở địa phương.  

- Phối hợp với các lực lượng Công an phát động Tháng An toàn giao thông 

và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong ngày tựu trường và ngày 

Khai giảng năm học mới 2020-2021.  

- Tựu trường sớm nhất ngày 01/9/2020. Tổ chức các hoạt động đón học 

sinh đầu cấp học; tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động 

của nhà trường; phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; giới thiệu các hoạt 

động giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp. 

- Tổ chức khai giảng thống nhất vào sáng ngày 05/9/2020. Căn cứ vào tình 

hình tình hình dịch bệnh để tổ chức khai giảng phù hợp, vừa đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch bệnh, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai 

giảng – Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường ( Sở có công văn hướng dẫn chương 

trình khai giảng sau). 

Báo cáo nhanh về công tác tổ chức Khai giảng năm học 2020- 2021 chậm 

nhất 11h00, ngày 05/9/2020. 

- Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh 

để xây dựng kế hoạch dạy học và các hoạt động đồng bộ tiến độ chung. Thường 

xuyên cập nhật các thông tin dịch bệnh và theo dõi chỉ đạo của cấp trên; chuẩn bị 

các phương án dạy học và điều kiện để tổ chức dạy học có hiệu quả vừa đảm bảo 

theo yêu cầu chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. 

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các 

khoản thu, chi đầu năm học; không để xảy ra tình trạng “lạm thu”. 

  3. Tổ chức thực hiện 

  - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện trong phạm vi quản 

lý của địa phương. Tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch 

cử Đại biểu tham dự Lễ Khai giảng năm học mới 2020-2021 tại các cơ sở giáo 

dục trên địa bàn. Đối với các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu sổ, lãnh đạo các Phòng GDĐT phải quan tâm chỉ đạo, phân công cán bộ 

trực tiếp theo dõi, giúp đỡ; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ 

chức đoàn thể thăm và dự Khai giảng nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ giáo 

viên, học sinh phấn khởi bước vào năm học mới. 

- Các cơ sở giáo dục căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của cấp học để thực hiện. 

Các đơn vị trực thuộc gửi giấy mời cấp uỷ, chính quyền địa phương tham dự Lễ 

Khai giảng năm học mới 2020-2021 tại đơn vị mình. 

         - Đối với các phòng thuộc Sở 

Phòng Tổ chức cán bộ-Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về thu, 

chi tài chính, công khai các khoản thu, chi. 



 Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm 

người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu chi đầu năm học.   

Phòng Giáo dục Tiểu học – Mầm non tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác 

chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình sách giáo khoa mới từ lớp 1. 

Các phòng thuộc Sở lồng ghép với nhiệm vụ đã phân công tại Thông báo 

số 68/TB-SGDĐT ngày 30/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào để chỉ đạo và thực 

hiện báo cáo theo quy định ./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;   

- Giám đốc và các Phó GĐ;  

- Các phòng thuộc Sở;                                  

- Lưu: VT. 

   

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Trần Sĩ Thành 
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