
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÂM THAO 
 

Số:            /UBND-GDĐT 

V/v tổ chức khai giảng và dạy học 

tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

huyện năm học 2021-2022.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lâm Thao, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

 

    Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên; 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Văn bản số 3793/UBND-KGVX ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc tổ chức khai giảng và dạy học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh năm học 2021-2022. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, Chủ 

tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên; các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa 

bàn huyện tổ chức khai giảng và dạy học năm học 2021-2022 như sau: 

1. Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 gọn nhẹ, không mời đại biểu 

lãnh đạo các cấp dự; thành phần tổ chức gồm: Cán bộ, giáo viên; 100% học sinh 

đầu cấp và các khối lớp còn lại không quá 5 học sinh/lớp. Riêng đối với cấp học 

mầm non tổ chức khai giảng theo hình thức “ngày hội, ngày lễ” tại các nhóm lớp. 

2. Tạm thời không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tập trung toàn trường 

(như chào cờ, thể dục giữa giờ, các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm v.v.). Tranh 

thủ tối đa thời gian dạy học trực tiếp những nội dung kiến thức theo Khung kế 

hoạch thời gian năm học 2021-2022. 

3. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn huyện và quy định 5K của Bộ Y tế. 

Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- 

Giáo dục thường xuyên; các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện 

nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận:  
- TT: HU, HĐND huyện (để b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như trên (để t/h); 

- Đài TT-TH huyện ( đưa tin);  

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, GD&ĐT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Ngô Đức Sáu 
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