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KẾ HOẠCH 

Chỉ đạo tổ chức khai giảng năm học 2019 - 2020 

 

 Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ 

năm học 2017 - 2018; 

 Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối 

với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ 

năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Công văn số 1810/SGDĐT ngày 30/7/2019 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chuẩn bị tổ chức Lễ Khai giảng năm học 

2019 -2020; 

 Căn cứ tình hình thực tế công tác của ngành giáo dục và đào tạo huyện 

Đình Lập, UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức khai 

giảng năm học 2019 - 2020 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức khai giảng năm học theo đúng tinh 

thần chỉ đạo của UBND tỉnh;  

- Tạo mọi điều kiện tốt nhất để học sinh trên địa bàn huyện được đến lớp 

học, trong đó đặc biệt chú ý đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm hạn chế 

đến mức thấp nhất tình trạng học sinh không được đến lớp;  

- Phát huy và nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục và đào tạo đối với chức 

trách và nhiệm vụ được giao;  

- Tuyên truyền và tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội cùng chăm lo 

cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.  

II. NỘI DUNG 

1. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức học chính thức - Công tác 

tuyển sinh: Hoàn thành công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trước ngày 

30/7/2019
1
; triển khai thưc̣ hiêṇ tốt công tác huy động học sinh ra lớp. 

                                           
1
 Kết quả tuyển sinh: Các đơn vị thực hiện công tác tuyển sinh đúng kế hoạch; tỷ lệ huy động trẻ trên 

địa bàn ra lớp ở cấp học Mầm non đạt 82,5%; tỷ lệ trẻ tuyển sinh vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành 

chương trình tiểu học tuyển sinh vào lớp 6 đạt 97,3%. 
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- Công tác tổ chức cán bộ : Bố trí cán bộ quản lý , giáo viên đủ theo định 

mức quy định; đảm bảo đúng cơ cấu và cân đối tỷ lệ giáo viên khá, giỏi ở mỗi 

trường học; hoàn thành trước ngày 15/8/2019
2
; tiếp tục thực hiện công tác điều 

động, biệt phái giáo viên khá, giỏi từ vùng thuận lợi đến các vùng khó khăn đảm 

bảo chất lượng đồng đều giữa các vùng. 

- Cơ sở vật chất: Kiểm tra, tu sửa và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết 

bị phục vụ năm học mới trước ngày 20/8/2019
3
; đối với những trường đang xây 

dựng phải có kế hoạch che chắn, thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn, không ảnh 

hưởng đến môi trường dạy và học; tu sửa cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp 

trước ngày 25/8/2019.  

- Công tác phối hợp: Ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ quan, 

đoàn thể phát động phong trào "Tiếp bước cho em đến trường" bằng các hình 

thức như tiếp tục tổ chức, triển khai có hiệu quả cuộc vận động quyên góp quần 

áo, sách vở, dụng cụ học tập đảm bảo “3 đủ” đối với học sinh. 

- Một số công tác khác: 

+ Tổ chức thi chuyển lớp đợt 2 hoàn thành trước ngày 11/8/2019. 

+ Công khai các khoản thu của học sinh như học phí, bảo hiểm y tế… 

theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với 

cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

+ Hướng dẫn học sinh đăng ký mua sách giáo khoa để kịp thời cung ứng 

sách phục vụ năm học mới, đảm bảo đủ sách giáo khoa và các dụng cụ thiết yếu 

phục vụ học tập của học sinh. 

+ Hoàn thành việc phân công chuyên môn, xây dựng kế hoạch năm học 

mới, xây dựng thời khóa biểu; ổn định công tác tổ chức lớp trước ngày 

30/8/2019 bảo đảm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập trong trường học. 

+ Tổ chức vê ̣sinh trường lớp , khu vưc̣ xung quanh trường sac̣h sẽ ; xây 

dưṇg chương trình , tâp̣ luyêṇ văn nghê ,̣ thể thao; trang trí; mời lañh đaọ cấp ủy 

Đảng, chính quyền địa phương , đaị diêṇ lañh đaọ các ba n, ngành, đoàn thể và 

phụ huynh học sinh đến dự khai giảng tại các nhà trường trong tháng 8/2019.  

2. Công tác tuyên truyền 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại trung tâm huyện và 4 ngả đường Quốc lộ 

31, 4B, khu vưc̣ gần trường học, cổng trường và trong trường hoc̣. 

                                           
2
 UBND huyện đã thực hiện điều động công tác  đối với 44 giáo viên, nhân viên (MN 14, TH23, 

THCS7); điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý 12 người. Nhu cầu hợp đồng lao động nhân viên cấp dưỡng, bảo 

vệ  năm học 2019 - 2020 là 91 người (Cấp dưỡng 69, BV 22). 

3
 Đã xây dựng mới 04 phòng học, 03 nhà bếp, 01 công trình nước sạch. Đã sửa 07 phòng học, 04 phòng 

chức năng, 01 nhà vệ sinh và một số hạng mục khác như đường bê tông, hệ thống điện, bể nước kịp đưa vào 

phục vụ năm học mới. Tiếp tục sửa chữa, cải tạo 13 phòng học 07 phòng công vụ, 02 nhà vệ sinh và tiến hành rà 

soát để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất đối với các đơn vị còn thiếu, khắc phục các hạng mục không đảm bảo 

an toàn. 
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- Nội dung băng rôn tuyên truyền: “Nhiệt liệt chào mừng năm học 2019 - 

2020”; “Chào mừng ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020 và ngày toàn dân 

đưa trẻ đến trường”... 

 3. Thời gian tổ chức  

 - Thời gian tựu trường: 26/8/2019 

- Thời gian học chính thức bắt đầu từ: 05/09/2019. 

- Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020: Thống nhất tổ chức Lễ 

Khai giảng năm học 2019-2020 trong toàn ngành vào sáng ngày 05/9/2019, lồng 

ghép đón nhận Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia đối với trường Mầm 

non xã Đình Lập. 

 - Các nhà trường thực hiện tinh thần chỉ đaọ tổ chức Lễ khai giảng năm 

học mới có cả phần "Lễ" và phần "Hội", đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, đầy đủ 

nội dung, ý nghĩa của “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”; phân bố thời 

gian phần “Lễ” khoảng 60 phút, thời gian còn lại là phần “Hội”.  

- Các nhà trường cần xây dựng kịch bản cụ thể tổ chức Lễ Khai giảng, có 

các phương án dự phòng trong trường hợp mất điện, thời tiết bất lợi. Ban Giám 

hiệu và các Đoàn thể trong nhà trường phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế 

hoạch và tổ chức thực hiện, lồng ghép đón nhận Bằng công nhận trường học đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường Mầm non xã Đình Lập. 

 4. Lễ Khai giảng 

4.1. Chương trình phần “Lễ” (Bắt đầu từ 08 giờ 00 tại các trường) 

- Ổn định tổ chức;  

- Tổ chức đón học sinh vào lớp đầu cấp; 

- Thực hiện Nghi thức chào cờ; hát Quốc ca; 

- Tuyên bố lý do, giới thiêụ đaị biểu; 

- Đoc̣ thư của Chủ tic̣h nước;  

- Diêñ văn khai giảng năm hoc̣ (Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt thành tích 

năm học 2018 - 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020 

của nhà trường). Đối với trường đạt chuẩn quốc gia đề nghị lồng ghép quá trình 

phấn đấu đạt chuẩn vào diễn văn khai giảng.  

- Công bố Quyết định và trao Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia 

(Trường Mầm non xã Đình Lập); 

- Phát biểu của đại diện cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, cấp trên; 

- Đánh trống khai trường  (Mời đại biểu đại diện cao nhất tới dự đánh 

trống; đánh 1 hồi dài và 3 tiếng trống kết thúc).  

 4.2. Chương trình phần "Hôị" (Theo chương trình nhà trường đã chuẩn bị) 

Các trường học tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể lành mạnh, ấn 

tượng để ngày khai trường là một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả 

học sinh, nhất là học sinh lần đầu đến trường. 

 Tổ chức các hoạt động tập thể phong phú , sinh động , vui tươi phù hợp 

với tâm sinh lý học sinh và tình hình thực tế của nhà trường thông qua các hoạt 
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động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, giao lưu... giữa các khối lớp 

đảm bảo an toàn, tiết kiệm, chống hình thức. 

 5. Công tác dự khai giảng, kiểm tra chuẩn bị năm học  

 5.1. Công tác dự khai giảng 

Các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên dự và kiểm tra khai giảng tại các 

trường theo lịch phân công kèm theo, đồng thời chủ động nắm tình hình các 

trường còn lại trên địa bàn xã, thị trấn.  

5.2. Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học 

 - Nội dung kiểm tra: 

 + Tình hình cơ sở vật chất, sách giáo khoa, sách giáo viên, văn phòng 

phẩm, đồ dùng phục vụ dạy học mà nhà trường đã chuẩn bị. 

          + Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tính đến thời điểm khai giảng 

 + Số lượng, tỷ lệ học sinh có mặt đến thời điểm khai giảng, tỷ lệ huy động 

ra lớp so với kế hoạch. 

 + Sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, phụ huynh... 

         + Kiến nghị, đề xuất của trường với UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 6. Thành phần mời dự và kiểm tra Lễ khai giảng  

 - Lãnh đạo huyện; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo (Có 

lịch phân công kèm theo). 

 - Đại diện cấp uỷ, UBND, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội của địa 

phương, phụ huynh học sinh, các nhà tài trợ, Hội đồng sư phạm của nhà trường, 

tất cả học sinh và các đơn vị có liên quan trên địa bàn (Các đơn vị trường mời). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

        - Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông tổ chức 

treo băng rôn, khẩu hiệu tại trung tâm huyện và 4 ngả đường Quốc lộ 31, 4B. 

         - Chỉ đạo các trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho khai giảng năm 

học mới 2019 - 2020 theo đúng yêu cầu tại Kế hoạch này; treo băng rôn khu vưc̣ 

gần trường học, cổng trường và trong trường. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức tuyên truyền, vận động cán bộ quản lý, giáo viên, Ban đại diện cha mẹ học 

sinh tham gia ủng hộ Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường”; đồng thời huy động 

các nguồn lực tạo điều kiện vật chất cho các trường tổ chức khai giảng. 

- Chỉ đạo các trường rà soát, thống kê, lập danh sách học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn không đủ yêu cầu "3 đủ" còn thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở 

và đồ dùng học tập năm học 2019 - 2020 cần được hỗ trợ; tổng hợp danh sách, 

tham mưu phương án hỗ trợ để trao quà vào ngày khai giảng 05/9/2019. 

- Chuẩn bị đủ tài liệu chỉ đạo năm học cho các đồng chí lãnh đạo dự Lễ 

khai giảng năm học mới tại các xã, thị trấn.  

- Dự trù kinh phí (xăng dầu) cho các xe đưa đón lãnh đạo huyện tham dự 

Lễ khai giảng năm học mới tại các xã, thị trấn. 
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- Thông báo bằng văn bản đến các nhà trường không được bố trí hòm 

quyên góp vào dịp lễ khai giảng. 

- Chỉ đạo các nhà trường tham mưu với UBND cấp xã cùng vận động phụ 

huynh học sinh tham gia quét dọn, tu sửa cơ sở vật chất nhỏ. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Phối hợp với các cơ quan bố trí 

phương tiện phục vụ lãnh đạo dự Lễ khai giảng năm học mới tại các xã, thị trấn. 

3. Công an huyện: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

giao thông trên địa bàn trong dịp khai giảng năm học 2019 - 2020. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Cử phóng viên 

tham gia các đoàn để ghi hình và đưa tin về buổi Lễ khai giảng. 

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Tham mưu chuẩn bị quà 

của lãnh đạo huyện tặng các trường đến dự khai giảng (Thực hiện theo bảng 

phân công). 

6. UBND các xã, thị trấn: Chủ động huy động tu sửa cơ sở vật chất hỏng 

hóc nhỏ; vận động nhân dân đưa học sinh đến trường; chỉ đạo các thôn bản 

tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tu sửa trường, lớp học đảm bảo cho 

công tác khai giảng năm học mới.  

7. Các đồng chí được phân công dự và kiểm tra các đơn vị trường 

học: Dự, đọc thư của Chủ tịch nước và chỉ đạo tại lễ khai giảng năm học mới 

của các trường; báo cáo kết quả kiểm tra theo nội dung kế hoạch gửi về UBND 

huyện (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 10/9/2019.  

8. Các đơn vị được phân công và điều động xe: Lấy xăng, dầu tại cây 

xăng Tiến Đại; địa chỉ: Khu 5, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo tổ chức khai giảng năm học 2019 - 2020 

trên địa bàn huyện Đình Lập./. 
 

Nơi nhận:  
- Đ/c Lý Văn Thăng, UVBTVTU, 

  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Các đ/c UVBTVHU; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;    

- Văn phòng Huyện uỷ; 

- Các Phòng: GD và ĐT; LĐ, TB, XH - DT;  

- Các đơn vị: Công an, Bảo hiểm xã hội, Chi 

cục THA, Ban CHQS,Viện KSND, NHCSXH 

huyện; 

- Trung tâm VH, TT và TT; 

- Trung tâm GDNN - GDTX huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện;  

- Các Trường: THPT, PTDTNT THCS huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 

 

(B/c) 
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