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Ngũ Hành Sơn, ngày 31 tháng 8 năm 2020

V/v triển khai các hoạt động
chào năm học mới 2020-2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS
Thực hiện Công văn số 2234/SGDĐT-CTrTT ngày 28/8/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai các hoạt động chào năm học mới
2020-2021, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quận, Phòng GDĐT yêu cầu
hiệu trưởng các trường triển khai các hoạt động chào năm học mới gồm các nội
dung sau:
1. Công tác tuyên truyền
Hiệu trưởng các trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo
viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh về kế hoạch khai giảng và các hoạt động
chào năm học mới 2020-2021.
2. Công tác chuẩn bị
- Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chuẩn bị cho năm học mới.
- Các trường phải chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn,
tập huấn quy trình phòng, chống dịch Covid-19, tiến hành tổng dọn vệ sinh và
phun khử trùng trường lớp, chú ý thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe
CBGV và học sinh trước và sau khi đi học trở lại.
- Treo băng rôn tuyên tuyền với nội dung: Chào mừng năm học mới
2020-2021 hoặc Chào mừng ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường.
3. Giới thiệu Chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng - Chào năm học mới!”
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà
Nẵng thực hiện Chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng - Chào năm học mới”.
a) Nội dung
- Phản ánh công tác triển khai năm học mới 2020-2021 tại các trường học,
địa phương trên địa bàn thành phố;
- Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành
giáo dục; của phụ phụ huynh và học sinh thành phố trong năm học mới;
- Trao đổi cùng lãnh đạo ngành giáo dục thành phố về công tác chuẩn bị
cho năm học mới;
- Truyền tải thông điệp của lãnh đạo thành phố gửi cán bộ, giáo viên, nhân
viên ngành giáo dục và phụ huynh, học sinh thành phố.
b) Thời gian phát sóng: 07h00 ngày 5/9/2020 trên kênh DanangTV1 và
DanangTV2, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.

Phát lại cùng ngày lúc 14h30 trên kênh DanangTV1 và 15h00 trên kênh
DanangTV2, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.
c) Yêu cầu hiệu trưởng các trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh về thời gian phát sóng Chương trình để
theo dõi, nắm bắt thông tin và tạo tâm thế phấn khởi, tích cực bắt đầu năm học
mới 2020-2021.
4. Triển khai các hoạt động chào năm học mới tại từng đơn vị, trường
học
a) Thời gian: Từ 07h30 ngày 05/9/2020.
b) Nội dung:
Tất cả đơn vị, trường học trên địa bàn quận vận dụng linh hoạt các hình
thức tổ chức, thông qua website của đơn vị và tận dụng tối đa các phương tiện
truyền thông, thông tin để truyền tải đến tất cả học sinh, phụ huynh và cán bộ,
giáo viên, nhân viên những nội dung sau:
- Giới thiệu thư của Chủ tịch Nước nhân ngày khai giảng năm học mới;
- Giới thiệu thư của lãnh đạo thành phố gửi đội ngũ nhà giáo và học sinh
thành phố nhân ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường;
- Giới thiệu tổng quan về truyền thống nhà trường; thông điệp của nhà
trường gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh (nếu có);
- Giới thiệu danh sách lớp, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của từng
lớp;
- Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; giới thiệu các hoạt động giáo
dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp.
- Hướng dẫn tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học theo Công văn số
572/HD-PGDĐT ngày 26/8/2020 của Phòng GDĐT;
- Hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi
được trở lại trường học tập.
Phòng GDĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường khẩn trương triển khai thực
hiện để Lễ khai giảng và các hoạt động chào năm học mới 2020-2021 có ý nghĩa
giáo dục cao./.
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