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Số:           /KH-UBND        Đình Lập, ngày     tháng 8 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Khai giảng năm học 2022 - 2023 

 

 Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 

2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

 Căn cứ Hướng dẫn số 2258/SGD ĐT-VP ngày 04/8/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc Hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới và tổ 

chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023; 

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

huyện Đình Lập, UBND huyện ban hành Kế hoạch chỉ đạo tổ chức khai giảng 

năm học 2022 - 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới và tổ chức Lễ Khai giảng 

năm học 2022-2023 thật sự ý nghĩa, tạo không khí phấn khởi cho thầy cô giáo, 

các em học sinh, đảm bảo an toàn, thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh 

Covid trên địa bàn...  

- 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 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 để tạo sự đồng thuận của toàn xã hội cùng chăm lo cho sự 

nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện nhà.  

II. NỘI DUNG 

 1. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức dạy và học 

- Hoàn thành công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp; kiểm tra và xét kết 

quả học sinh thi lại, rèn luyện trong hè; triển khai thực hiện công tác huy động 

học sinh ra lớp, xong trước ngày 15/8/2022. Tựu trường sớm nhất từ ngày 

22/8/2022. 

- Hướng dẫn học sinh đăng ký mua sách giáo khoa, tài liệu học tập đảm 

bảo đủ cho năm học mới. Chỉ đạo ngành Giáo dục phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị, đoàn thể tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động quyên góp quần áo, sách vở, 
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đồ dùng học tập hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo yêu cầu “3 

đủ” (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) đối với học sinh.  

- Bố trí cán bộ quản lý, giáo viên đủ định mức quy định; đảm bảo cơ cấu 

môn học và tỷ lệ giáo viên khá, giỏi ở mỗi trường, xong trước ngày 20/8/2022. 

Tiếp tục thực hiện công tác điều động, luân chuyển giáo viên khá, giỏi từ vùng 

thuận lợi đến các vùng khó khăn đảm bảo chất lượng đồng đều giữa các vùng.  

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục môn học và nhà trường; xây dựng 

thời khóa biểu, phân công giảng dạy, ổn định công tác tổ chức lớp…sẵn sàng 

dạy học sau Khai giảng. 

- Kiểm tra, tu sửa và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm 

học mới, xong trước ngày 20/8/2022; đối với những trường đang xây dựng hoặc 

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

hưởng đến môi trường dạy và học. Cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, 

đẹp chuẩn bị cho khai giảng. 

- Triển khai thực hiện phong trào xây dựng trường học hạnh phúc. Xây 

dựng phương án các khoản thu theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về công tác thu chi đầu năm học phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của huyện 

và theo đúng quy định. 

- Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch Covid-19: Chấp hành 

nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các 

cấp; làm tốt công tác tuyên truyền đến cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên, học sinh về tiêm chủng, các biện pháp vệ sinh, phòng dịch; ý thức bảo 

vệ bản thân và cộng đồng; theo dõi thường xuyên tin tức qua các phương tiện thông 

tin đại chúng và mạng internet để nắm bắt tình hình dịch bệnh; chuẩn bị sẵn sàng các 

vật tư sát khuẩn; khử khuẩn tay và khẩu trang dự phòng… để đảm bảo sử dụng khi 

cần thiết; niêm yết quy trình phòng dịch; treo poster tuyên truyền ở vị trí phù 

hợp. Căn cứ tình hình thực tế phối hợp với cơ quan y tế ở địa phương phun khử 

khuẩn toàn trường trước khi tựu trường. 

- Tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp học trước ngày khai giảng và thường 

xuyên sau các buổi học; đảm bảo vệ sinh khu bếp ăn, phòng ở, nhà vệ sinh; theo 

dõi tốt người ra vào trường học và kiểm soát kỹ, đúng quy trình việc mua bán, 

chế biến thực phẩm, đảm bảo VSATTP đối với các trường có bếp ăn tập 

thể…Sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện của địa 

phương, đơn vị để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp.  

2. Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022 - 2023 

2.1. Công tác chuẩn bị 

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về “Lễ Khai giảng năm học 2022-

2023 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; treo băng rôn, khẩu hiệu chào 

mừng năm học mới và thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 

tại các trục đường chính, khu vực trung tâm, gần trường học, cổng trường và 

trong trường học với nội dung:  “Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2022 - 
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2023"; “Chào mừng ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023 và ngày toàn 

dân đưa trẻ đến trường”…từ ngày 02/9/2022. 

- Triển khai công tác vệ sinh, trang trí lớp học, cổng trường, biển trường, 

tường rào và khu vực quanh trường; bổ sung cây xanh và hoa…đảm bảo môi 

trường sạch đẹp, khang trang. 

- Xây dựng chương trình Lễ Khai giảng năm học mới ngắn gọn, đủ nội 

dung, tiết kiệm, lựa chọn khoảng 03 - 05 tiết mục văn nghệ chào mừng năm học 

mới vui tươi, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

Không sử dụng pháo điện, pháo giấy, thả bóng bay…. 

- Nội dung Maket buổi: “Lễ Khai giảng năm học 2022 - 2023”. Riêng đối 

với trường Mầm non II xã Bính xá đón Bằng công nhận trường học đạt chuẩn 

quốc gia, nội dung maket: “Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và đón Bằng 

công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia”. 

-  Đối với các trường được đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự Lễ Khai 

giảng cần xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết, kịch bản buổi lễ, diễn văn 

khai giảng... gửi về Phòng GDĐT (theo cấp học) duyệt trước ngày 25/8/2022 

trước khi gửi Sở GDĐT,  Phòng GDĐT cử cán bộ đến trường chỉ đạo, chuẩn bị 

các điều kiện cho buổi lễ.  

- Có các phương án phòng chống dịch như: dung dịch sát khuẩn, chuẩn bị 

nước, xà phòng rửa tay, nếu dịch diễn biến phức tạp yêu cầu 100% đại biểu, cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, HS sử dụng khẩu trang khi tới trường, trong trường. 

Phối hợp với phụ huynh học sinh đưa đón con đến và về sau Khai giảng đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sách giáo khoa, sách giáo 

viên, văn phòng phẩm, đồ dùng phục vụ dạy học; bố trí phân công cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ...của các trường cho năm 

học mới. 

2.2. Tổ chức Lễ Khai giảng 

- Thống nhất tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 trong toàn ngành 

vào 8h00 sáng ngày 05/9/2022. Riêng đối với Trường Mầm non II xã Bính Xá, 

tổ chức Lễ Khai giảng lồng ghép đón nhận Bằng công nhận trường học đạt 

chuẩn quốc gia. 

- Chương trình buổi Lễ Khai giảng chỉ gồm phần Lễ được tổ chức ngắn gọn 

(khoảng 60 phút) nhưng đảm bảo trang nghiêm, đầy đủ nội dung:  

(1). Ổn định tổ chức;  

(2). Tổ chức đón học sinh vào lớp đầu cấp: Bố trí cho học sinh đầu cấp 

ngồi giữa sân trường, mời học sinh đứng lên, đọc lời chào mừng, toàn trường vỗ 

tay. Học sinh được ổn định chỗ ngồi ngay từ đầu giờ. 
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(3). Thực hiện Nghi thức chào cờ, hát Quốc ca: Yêu cầu không dùng băng 

lời bài hát, toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh hát Quốc ca (trừ các trường mầm 

non); không thực hiện nghi thức Đội trong Lễ Khai giảng. 

(4). Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

(5). Đọc thư của Chủ tịch nước; 

(6). Diễn văn khai giảng: Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt ngắn gọn thành tích 

năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của 

nhà trường (khoảng 02 đến 03 trang A4). Đối với trường đạt chuẩn quốc gia đề 

nghị lồng ghép quá trình phấn đấu đạt chuẩn vào diễn văn khai giảng. Trình bày 

diễn văn ngắn gọn đảm bảo thời gian chung của buổi lễ; 

(7). Công bố Quyết định khen thưởng và trao Bằng công nhận trường học 

đạt chuẩn quốc gia; trao thưởng cho GV và HS; trao học bổng (nếu có); 

(8). Phát biểu của đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cấp trên 

(Xin ý kiến đại biểu đến dự trước khi giới thiệu phát biểu); 

(9). Đánh trống khai trường (Mời đại biểu đại diện cao nhất tới dự đánh 

trống; đánh 01 hồi dài và 03 tiếng trống kết thúc). 

 3. Công tác dự Khai giảng 

- Các đồng chí lãnh đạo huyện; công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

lãnh đạo, công chức một số cơ quan, đơn vị dự và kiểm tra khai giảng tại các 

trường theo lịch phân công kèm theo. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động nắm tình hình các trường còn lại 

trên địa bàn xã, thị trấn.  

 - Các trường chủ động mời đại diện cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn 

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

nhà trường, học sinh và các đơn vị có liên quan trên địa bàn. 

 * Lưu ý: 

 - Các xã, thị trấn, nhà trường chủ động xây dựng và chuẩn bị phương án 

dự phòng cho các trường hợp mất điện, thời tiết bất lợi hoặc diễn biến dịch bệnh 

phức tạp hơn để kịp thời xử lý tình huống. 

 - Tập trung học sinh phải đảm bảo đúng yêu cầu trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh về 

Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông triển khai treo băng rôn, khẩu hiệu tại trung tâm huyện và 4 ngả 

đường Quốc lộ 31, 4B. 
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- Chỉ đạo các trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho khai giảng; treo băng 

rôn, khẩu hiệu đầy đủ tại khu vực gần trường học, cổng trường và trong trường. 

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

Khai giảng năm học mới. 

- Thông báo bằng văn bản đến các nhà trường không được bố trí hòm 

quyên góp vào dịp Lễ Khai giảng. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Bố trí phương tiện của huyện và 

trưng dụng phương tiện của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn để đưa, đón 

lãnh đạo dự Lễ Khai giảng năm học mới tại các trường.  

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 2022 - 2023. 

4. Trung tâm Y tế huyện: Chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị trấn phối hợp với 

các trường trên địa bàn tổ chức phun khử khuẩn khuôn viên, trường lớp học 

xong trước ngày khai giảng. 

5. 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; cử phóng 

viên tham gia các đoàn đi dự Lễ Khai giảng để ghi hình và đưa tin kịp thời.  

6. UBND các xã, thị trấn: Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn 

đưa con em đến trường; chỉ đạo các thôn, bản, khu dân cư tuyên truyền, vận 

động nhân dân tham gia công tác xã hội hóa, đóng góp ngày công tu sửa, cải tạo 

trường, lớp học đảm bảo cho công tác dạy học trong năm học mới. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có nội dung, chương trình phát 

sinh sẽ điều chỉnh thành phần dự cho phù hợp. 

UBND huyện Đình Lập đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;    

- UBMTTQ huyện; 

- Các Ban Đảng, VP Huyện uỷ; 

- Các cơ quan, đơn vị: VP HĐND và UBND, Phòng 

GDĐT, Nội vụ,  Công an huyện, Ban CHQS huyện, 

Trung tâm VHTTTT, Trung tâm Y tế, Chi cục Thi 

hành án, Viện Kiểm sát nhân dân, Ban QLDAĐT XD 

huyện, Hạt Kiểm Lâm, BHXH huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT.     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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